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Eigen initiatief steeds belangrijker 
De zomer is vroeg dit jaar. Al voor de pinksterdagen werden we verrast met de eerste tropische dag. Terwijl de eerst snee gras 
wordt binnengehaald, werkt het gemeentebestuur aan een forse bezuinigingsoperatie. Hoe die ook uitpakt, er zal voor veel  
initiatieven minder geld beschikbaar komen. Voor onze gemeenschap betekent dit dat we veel eigen initiatief moeten blijven  
nemen. Maar dat is in Wichmond-Vierakker gelukkig nooit een probleem. Het is altijd weer hartverwarmend om te zien wat er 
met vereende krachten en geheel belangeloos voor elkaar wordt gemaakt. Toch is het goed om af en toe eens de koppen bij  
elkaar te steken. In september gaan we met vertegenwoordigers van alle verenigingen om de tafel om met elkaar door te  
spreken wat er zoal speelt en leeft onder de verenigingen.
We zullen natuurlijk het gemeentebestuur selectief aanspreken op financiële bijdragen wanneer die noodzakelijk zijn. 
Onze relatie met dat gemeentebestuur is prima. Recent heeft men bijdragen toegezegd voor de tweede wandelroute en de  
jeu de boules baan. Voor dat laatste zijn we nu in gesprek met de omwonenden van de beoogde locatie. Wanneer iedereen  
enthousiast is, kunnen we de baan snel realiseren. 
Na het afscheid van Ria Tijssen, die na haar tweede zittingsperiode niet meer herkiesbaar was, zijn we op zoek gegaan naar  
een geboren en getogen inwoner of inwoonster. Bovendien wilden we, met het oog op de gevarieerde samenstelling van het  
bestuur, graag een jonge moeder. We hebben een uitstekende kandidaat gevonden in Heidi Tijssen. Jazeker, de dochter van Ria. 
We zijn blij dat ze ons bestuur wil komen versterken.
 
Namens het bestuur wens ik u een fijne zomer toe!  Rob Schouten
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Boeiend betoog over Baakse Beek en Veengoot tijdens 
ledenvergadering
Het Ludgerus was opvallend goed gevuld op 6  maart jl. tijdens de algeme-
ne ledenvergadering. Die grote opkomst zal zeker te maken hebben gehad 
met gastspreker Leon Klein Tank. Als leider van het project ‘Hackfort-
Suideras’ praatte hij de aanwezigen bij over de pannen met onder meer  
de Baakse en de Veengoot.

plooien van allerhande activiteiten, zoals 
de koninginnenacht, aanleg/opening 
fietscrossbaan, opzetten klussendienst, 
uitbrengen ludgerbode, plaatsen kerst-
boom, deelname aan de  gemeentelijke 
zwerfvuildag en het maken van een flyer 
om hondenbezitter erop te wijzen dat ze 
hun viervoeter op de wandelpaden aan-
gelijnd dienen te houden. 

Project Hackfort-Suideras
nadat de leden het Dorpsbelang-huis-
houdboekje  2011 hadden goedgekeurd, 
er afscheid was genomen van bestuurslid 
ria Tijssen en een toelichting was gegeven 
op de verkeersenquête, was het de beurt 
aan leon klein Tank. hij gaf een interes-

sante toelichting op het project ‘hackfort-
suideras’ van het Waterschap rijn en iJssel. 
bij dit project staan vier thema’s centraal: 
natuurinrichting, beekherstel, vispasseer-
baarheid en anti-verdrogingsmaatregelen. 
een en ander wordt onder andere gereali-
seerd door de baakse beek en de Veen-
goot de ruimte en een meer natuurlijke 
loop te geven. De herinrichtingsplannen 
zijn nu nog volop in voorbereiding. De  
verwachting is dat in de loop van 2014  
de eerste spade de grond ingaat. 

Traditiegetrouw begon de eerste verga-
dering van het jaar met de terugblik van 
de secretaris op het achterliggende 
Dorpsbelang jaar. een even willekeurige 
als incomplete greep uit zijn opsom-
ming: het bijwonen van tal van (ge-
meentelijke) bijeenkomsten en het ont-

Het afscheid van Ria Tijssen, Dorpsbelang-
bestuurslid van het eerste uur.

Belangstellenden bekijken de projectkaart.
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Eind vorig jaar ging de Klussendienst uit de startblokken. Gaandeweg is 
steeds duidelijker geworden aan welke klussen er behoefte is en welke 
mensen om klushulp verlegen zitten. Bovendien werd duidelijk dat de  
aangehouden criteria voor klushulp te ruim konden worden opgevat. 
Vandaar dat we alles nog een keer op een rijtje zetten.

Klussendienst

Doelgroep en werkzaamheden van  
de klussendienst: 
- 65+ ers en hulpbehoevenden;
-  werkzaamheden: kleine klusjes van 

maximaal 1 uur in en om het huis, 
zoals sneeuwschuiven, iets ophangen 
en klusjes waar oudere en/of hulp-
behoevende de trap of ladder voor 
op moet.

maakt u gebruik van de klussendienst, 
dan betaalt u alleen voor het gebruikte 
kleinmateriaal om de voorraad op peil 
te houden vragen wij ook om een vrij-
willige bedrage. De coördinator van de 
klussendienst beoordeelt of een aan-
vraag/aanvrager aan de criteria voldoet. 
Het telefoonnummer van de 
Klussendienst: 06 16 89 56 70.

Bezoekje 
College
van B en W 
het college van b en W van bronck-
horst brengt om de twee jaar een  
bezoek aan organisaties die in de  
gemeente de belangen van bewoners 
behartigen. Dinsdag 24 april jl. was 
Dorpsbelang  Wichmond-Vierakker 
weer aan de beurt. 

net als tijdens de voorgaande bezoe-
ken maakte het bestuur en het college 
een rondje door beide woonkernen. 
Dat voerde langs knelpunten, zoals 
het wandelpad tussen de brug en het 
ludgerus, en langs locaties die de  
gemeente inmiddels succesvol heeft 
aangepakt, zoals de algemene  
begraafplaats.

Website Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker heeft het plan opgevat een nieuwe website te ont-
wikkelen die overzichtelijker en toegankelijker is. De nieuwe website is één van de 
agendapunten tijdens de bijeenkomst op 25 september van Dorpsbelang en de locale 
verenigingen/organisaties. 
een mogelijkheid van de nieuwe website zou kunnen zijn dat er meerdere locale ver-
enigingen/organisaties op worden ondergebracht. en dat bezoekers met één druk  
op de knop worden geïnformeerd over o.a. de locale activiteiten. mocht u een goed 
idee of voorstel hebben, stuur een e-mail naar contact@dbwv.nl. marga leerkes of 
evelien snijders neemt dan contact met u op.

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker gaat samen met Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) de lokale verkeersknelpunten aanpakken. Hiertoe hebben wij recente-
lijk een enquête gehouden onder de inwoners. Dat heeft in totaal 64 knel-
punten opgeleverd.

Op weg naar een verkeersveiliger 
Wichmond-Vierakker

De meldingen variëren van te hard rijden 
tot en met gevaarlijke voorrangssituaties.
een deel van de meldingen (7) heeft met 
overlastsituaties te maken. Denk daarbij 
aan de kwaliteit van bestrating en over-
hangende takken. Deze meldingen gaan 
wij onder de aandacht brengen van de ge-
meente bronckhorst. een ander deel be-
treft meldingen op het gebied van hand-
having. Dan hebben we het vooral over 
(vracht)auto’s die te hard rijden (24) of die 
fout geparkeerd staan. Deze knelpunten 
worden doorgesluisd naar de politie. 

Gevaarlijke situaties
bewoners maakten via de enquête ook 
melding van gevaarlijke situaties die met 
de weginrichting te maken hebben (16). 
in dat verband werden onder meer de 
kruisingen baakseweg-Dorpsstraat (3) en 
de baakseweg-broekweg (3) genoemd. 
maar ook parkeerproblemen kruisten 
bewoners aan op het enquêteformulier 
(5). Dorpsbelang zal zich samen met 
VVn vooral inzetten om die knelpunten 
op het gebied van de weginrichting op 
te lossen. ook de gemeente zal hier ui-
teraard bij betrokken worden. eén van 
de knelpunten die sowieso op het bordje 

van Dorpsbelang ligt, is de verkeers-
situatie bij De garve in de Dorpsstraat. 
Daar zal de belangenvereniging zich  
samen met De garve over buigen.  
aanleiding hiervoor is de geplande  
‘vernieuwbouw’ van de basisschool.  
Tijdens de ledenvergadering van  
9 oktober 2012 zal een aantal oplos-
singen, die met de gemeente besproken 
gaan worden, gepresenteerd worden.
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Wat zijn zoal je dagelijkse bezigheden?
“ik werk bij een reisartikelen- en leder-
warenzaak in Zutphen. mijn hobby’s zijn 
volleyballen, lezen, puzzelen, wandelen 
in het bos, foto’s maken en bewerken in 
een fotoboek en leuke dingen doen met 
de kinderen.”
 
Waarom ben je toegetreden tot het
bestuur van Dorpsbelang?
“ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat 
ik het zelf niet verzonnen heb. maar 
Dorpsbelang zat dringend verlegen om 
een autochtone Wichmonder. aangezien 
ik het werk van Dorpsbelang interessant 
vind en van oorsprong uit Wichmond-
Vierakker kom, hoop ik dat ik wat kan 
toevoegen in het bestuur.”
 
Dorpsbelang richt zich op de leefbaar-
heid in Wichmond-Vierakker. Wat kan 
volgens jou in dat verband verbeterd 
worden?
“om een dorp leefbaar te houden, moet 
er een school en een sportvoorziening 
zijn. Daar tref je elkaar en het verbindt, 

even voorstellen: nieuw bestuurslid heidi Tijssen
Hoe ziet het gezin Tijssen eruit?
“ik woon samen met peter bergervoet 
en onze 2 zonen, Yanick van 6 jaar en 
luca van 4 jaar, op het ludger in 
Wichmond.”
 
Hoe lang woon je al in Wichmond?
“Vanaf mijn 1e jaar woon ik in Vierak-
ker-Wichmond. eerst bij mijn ouders in 
Vierakker, later samen met peter in 
Wichmond.”
 

I N T e R I M - p R e D I k A N T  D e D D I e  V A N  A l p H e N :

“De Buurtbus is mijn binding met Wichmond-Vierakker”
Je kunt haar in Wichmond-Vierakker op twee manieren tegenkomen: als 
chauffeur op de Buurtbus of als interim-predikant van de hervormde kerk. 
Dat laatste is Deddie van Alphen sinds het vertrek van dominee Marianne 
Bernard in 2011. “Het grappige is dat ik door het Buurtbuswerk interim-
predikant ben geworden. Jan Rietman is ouderling en rijdt ook op de 
Buurtbus. Zo zijn ze mij op het spoor gekomen.”

net voor de zomervakantie van 2011 
kreeg ze een telefoontje van ben hid-
dink, voorzitter van de kerkraad. “hij 
wilde iets aan mij vragen, maar dat kon 
niet telefonisch. enige tijd later kwam 
hij langs in Warnsveld. hij had gehoord 
dat ik predikant was en vroeg of ik 
waarnemend predikant in Wichmond-
Vierakker wilde worden. Vooral de  
directe manier waarop hij het vroeg, 
vond ik heel ontwapenend,” vertelt 
Deddie die na de beëindiging van haar 
predikantschap in Warnsveld haar  
handen vrij had voor het tijdelijke  
predikantschap. bovendien had ze  
al eens eerder een kerkdienst verzorgd 
in Wichmond. alles bij elkaar voelde  
het goed en zei ze ‘ja’. 

Buurtbus
het tijdelijke domineeschap bevalt haar 
uitstekend. al moet ze wel met lede ogen 
constateren dat de landelijke trend van 
ontkerkelijking ook aan Wichmond- 
Vierakker niet voorbij gaat. “Zondags  
zitten er hooguit zo’n 20 mensen in de 
kerk. Dat is wel jammer. Dat heeft vol-
gens mij te maken met het feit dat  
mensen - vergeleken met vroeger -  
andere vormen van sociale binding heb-
ben, zoals verenigingen en clubs.” Dat ze 
zelf niet in een van de twee woonkernen 
woont, beschouwt ze niet als een nadeel. 
“nee, soms is het wel goed dat je  even 
afstand kunt nemen. bovendien geeft  
het werk op de buurtbus ook de nodige 
binding met de lokale omgeving. Dat  

vervangt tot op zekere hoogte het 
manco dat ik hier niet woon.” De  
officiële regel bij een tijdelijk dominee-
schap is dat deze maximaal twee jaar 
mag duren; in Deddie’s geval dus tot 
midden 2013. een dergelijk voorschrift 
geldt niet voor haar vrijwilligerswerk op 
de buurtbus dat ze sinds 2009 doet. 
Dat werk is haar op het lijf geschreven. 
“De passagiers zijn vaak mensen die 
naar het ziekenhuis gaan. Ze vertellen 
dan bijvoorbeeld dat ze zich zorgen 
maken over hun man, vrouw of kind. 
Dat sociale aspect vind ik het mooie 
van het buurtbuswerk.”

‘Inburgeringscursus’ 
nieuwe bewoners

Twee jaar geleden hielden we voor 
het eerst een kennismakingsavond 
voor nieuwe bewoners. sindsdien zijn 
er weer vele nieuwe gezichten bij-
gekomen in Wichmond-Vierakker.
hoogste tijd dus voor een nieuwe  
‘inburgeringscursus’. Die wordt in de 
tweede helft van dit jaar gehouden. 
De exacte datum was bij de voorbe-
reiding van deze ludgerbode nog 
niet bekend. nieuwe bewoners  
krijgen nog een officiële uitnodiging.

Ds. Deddie van Alphen: “Dat sociale aspect 
vind ik het mooie van het Buurtbuswerk.”

hetzij als kind, ouder, sporter, supporter 
of vrijwilliger. ik vind het heel belangrijk 
om dat te behouden en door de ver-
bouw/nieuwbouw van de school gaan 
we al de goede kant op. er mag nog  
wel meer werkgelegenheid komen;  
misschien in de toerismebranche.”

Het kersverse DB-bestuurslid Heidi Tijssen.   
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ra ra..., … stopt ermee!
na zes jaar ra, ra… leek het de redactie een goed moment om te stoppen met de-
ze rubriek. met ingang van deze ludgerbode introduceren we een nieuwe rubriek: 
een column van henny krijt. Weet u een leuke naam voor die column? mail die 
dan naar contact@dbvw.nl.

Oplossing vorige prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag: de melktap bij borgman. inge regelink 
stuurde de juiste oplossing in en heeft inmiddels de prijs in ontvangst genomen.

Wildpark in Wichmond?
Op zijn gammele, roestige fiets rijdt Harm langzaam door het stille dorp. 
Zijn nieuwsgierigheid wordt sterk geprikkeld als hij de nieuwe wijk in fietst. 
Afgestapt kijkt hij verbaasd toe. Een machine stampt in recordtijd palen de 
grond in. Komt hier een huis op heipalen te staan? vraagt hij zich af. Rond 
de Wadi van Ludger en de Lindeselaak worden kromme palen gezet. Hij  
begrijpt niet wat er toch aan de hand is. 

Als de arbeider van het ingehuurde bedrijf dan ook nog twee handbewerk-
te, houten hekwerken plaatst, wordt hij zweterig van nieuwsgierigheid. In 
het hout zijn straatnamen en afbeeldingen aangebracht. Met veel zorg en 
plezier gemaakt, denkt Harm. Dan wordt er meters hoog gaas om de palen 
gespannen. Harm kan zich niet langer bedwingen en vraagt de arbeider wat 
er gaande is. “Misschien een wildpark? Of komt er een circus in 
Wichmond?” De arbeider weet het ook niet precies. Na twee dagen houdt 
Harm het niet langer. Hij gaat op zijn fiets naar het gemeentehuis. Daar stelt 
een ambtenaar hem gerust. “Dat plan past precies in ons kader van bezuini-
gingen in de groenvoorziening. En bij de modernisering van onze nieuwe 
types grasmaaiers,” legt de man uit. Harm fietst nu regelmatig langs het 
prachtige veld. Het ligt er netjes  onderhouden bij. Door de hoogte van het 
gaas is het niet mogelijk de schapen en pony’s te aaien. Maar de dieren met 
hun wapperende manen en schone witte wol zijn een lust voor het oog.
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Lidmaatschap 12-jarigen
Wist u dat jongeren al vanaf 12 jaar 
lid kunnen worden van Dorpsbelang? 
en wanneer iemand binnen een gezin 
al lid is, kost elk volgend lidmaatschap 
slechts € 2,50.

koninginnenacht begint begrip te worden
het was ’s avonds gezellig druk op  
29 april in het ludgerusgebouw.  
Zelfs buiten op het terras genoten nog 
mensen volop van de muziek en een 
drankje. er traden die avond twee bands 
op big=u op en strike. er werd nog  
volop gedanst toen de laatste nummers 
gespeeld werden. kortom, het was weer 
een zeer geslaagde avond. koninginne-
nacht in Wichmond-Vierakker begint  
een begrip te worden.

colofon
De Ludgerbode is een uitgave 
van Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker. Hij verschijnt  
tweemaal per jaar en wordt 
huis-aan-huis verspreid.

Bestuur Dorpsbelang
rob schouten (voorzitter)
Jan klein lenderink (secretaris)
marcel gosselink (pr)
gerben kleine haar 
(administratie leden/penningmeester)
heidi Tijssen (lid)
marga leerkes (lid)
evelien snijders (lid)

(Eind)redactie
marcel gosselink

Contactadres
Jan klein lenderink, 
hackforterweg 16, Wichmond
e-mail contact@dbwv.nl 
internet www. dbwv.nl
rabo 105238503

Druk/opmaak
De druk en opmaak wordt 
geheel belangeloos door 
sypro media groep bv 
uit Zutphen verzorgd.


