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Bent u dat nieuwe bestuurslid?
De bestuursleden Jan Klein Lenderink en Marga Leerkens zijn na twee periodes van vier jaar afgetreden. Eén van de twee 
vacatures is inmiddels opgevuld door Wim Dijkstra. In deze uitgave stelt hij zich nader aan u voor. We zoeken dus nog één 
collega-bestuurslid. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat de voorkeur uit naar een (jonge) vrouw met een 
agrarische achtergrond uit Vierakker. Maar ook wanneer u niet aan dit profiel voldoet, wordt u van harte uitgenodigd te 
reageren. Belangstelling? Stuur een mail naar secretariaat@wichmondvierakker.nl.
 
Graag wil ik de afgetreden bestuursleden hartelijk danken voor hun inzet. Zonder Marga te kort te willen doen, wil ik een 
bijzonder woord van dank richten aan Jan. Hij is namelijk één van de initiatiefnemers die acht jaar geleden besloten om 
Dorpsbelang op te richten. De aanleiding was de vorming van de nieuwe, uitgestrekte gemeente Bronckhorst. Dezelfde 
gemeente die steeds meer het belang inziet van lokale groeperingen die de belangen van bewoners behartigt. Daarbij wordt 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker dikwijls als voorbeeld aangehaald. Een kwalificatie die vooral te danken is aan Jans niet 
aflatende inzet om lokale problemen in goed overleg met de gemeente op te lossen. Jan, bedankt en het ga je goed.
 
Rob Schouten

na het welkomstwoord van voorzitter 
rob schouten was het de beurt aan 
secretaris Jan klein lenderink  voor een 
terugblik op de Dorpsbelang-activiteiten 
in het afgelopen jaar. hij greep de gele-
genheid aan om alle lokale vrijwilligers 
te prijzen. “mede dankzij hun inzet 
gebeurt er veel in Wichmond-Vier-
akker”, aldus de aftredend secretaris. 
Wim Dijkstra werd vervolgens met alge-
mene stemmen gekozen als Jans 
opvolger. marga leerkens, eveneens 
aftredend, vertelde over de nieuwe 
website die Dorpsbelang heeft ontwik-
keld. elders in deze ludgerbode leest u 
daar meer over.

Kerntaak Dorpsbelang?
rob schouten poneerde de vraag wat 
volgens de aanwezige leden de kerntaak 

Ledenvergadering over reanimatie, 
duurzaamheid en taak Dorpsbelang
De opkomst lag met 25 belangstellenden helaas ruim beneden het gemid-
delde. Dat lag niet aan het programma dat het bestuur de algemene leden-
vergadering op 5 maart voorschotelde. Dat bood de leden wederom een 
aantrekkelijke mix van informatie en discussie. Dat laatste onder andere 
over de kerntaak van Dorpsbelang.

van Dorpsbelang is. hij deed dat aan de 
hand van drie voorbeelden waarmee het 
bestuur van Dorpsbelang de afgelopen 
periode te maken kreeg. De eis van TnT-
post dat een particuliere brievenbus aan 
de doorgaande weg moet zijn geplaatst, 
de aanleg van glasvezel en de toekomst 
van de sporthal. De brievenbuskwestie 
werd als een probleem van enkelen 
beschouwd en vonden de aanwezige 
leden dus geen zaak voor Dorpsbelang. 
over de toekomst van de sporthal en de 
aanleg van glasvezel was men een 
andere mening toegedaan. Wanneer het 
om het algemene lokale belang gaat, is 
er zeker een rol weggelegd voor Dorps-
belang, klonk het. “Jullie boodschap is 
duidelijk”, aldus de voorzitter. hierna 
was het woord aan rommy te Vaarwerk. 
hij ging in op het belang van defibrilla-

toren (aeD’s). in Wichmond-Vierakker 
hangen drie aeD’s: bij timmerfabriek 
besseling, bij socïï en bij Wolberink aan 
de hackforterweg 20. hiervoor zijn tal 
van vrijwilligers opgeleid. “maar hoe 
meer hoe beter”, aldus Te Vaarwerk. 
gastspreker Wybrand pauw uit Vierakker 
ging tot slot in op zonnepanelen en 
duurzaamheid.

De statutair afgetreden bestuursleden Jan 
Klein Lenderink en Marga Leerkens. Jan 
kreeg als grondlegger van Dorpsbelang
het erelidmaatschap uitgereikt. 
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Metamorfose basisschool De Garve
basisschool De garve is na de grondige 

verbouw/nieuwbouw in positieve zin 

onherkenbaar veranderd. overtuigings-

kracht, doorzettingsvermogen en zelf-

vertrouwen hebben dit spectaculaire 

resultaat mogelijk gemaakt. evenals de 

bijdrage van sponsors, de ondersteu-

ning van de gemeente bronckhorst en 

de inzet van ouders en vele anderen. 

belangstellenden zijn welkom op de

officiële opening op 17 april.

“Die ruimte en dat prachtige pand. We 
zagen direct de potentie ervan.”

Nieuwe uitbaters D’n Olde Kriet: “We 
voelen ons hier echt thuis”
Vrienden en familie hadden er aanvankelijk wel moeite mee dat ze een 
kroeg in de Achterhoek overnamen. Vooral omdat Sil en Martijn daarvoor 
beiden een goede baan opgaven. “Maar aan de andere kant vonden ze het 
toch ook wel echt iets voor ons”, vertelt Sil. Martijn: “We voelen ons hier 
echt thuis. We komen beiden uit Rotterdam. De mentaliteit daar en in de 
Achterhoek is echter hetzelfde. Niet lullen maar poetsen. En doe maar ge-
woon, dan doe je al gek genoeg.”

Wat bij binnenkomst opvalt is het cafe-
taria. Voorheen weggestopt achter een 
gordijn, nu volledig opengewerkt met 
zicht op de keuken. sil: “We willen dat 
mensen kunnen zien hoe en waar het 
eten wordt klaargemaakt.” Dat open
karakter past in hun ambitie. martijn 
daarover: ”D’n olde kriet moet een 
kroeg worden waar mensen gemakkelijk 
even aan komen wippen voor een 
praatje en een kop koffie. een centraal 
ontmoetingspunt. Daarbij vinden we 

onze persoonlijke verbinding met de 
bewoners ook erg belangrijk. gastvrij-
heid staat bij ons voorop.”

Eenvoudige kaart
sil werkte als docente geschiedenis, 
martijn in de psychiatrie. beiden hadden 
echter altijd een zwak voor de horeca. 
hun droom was om ooit samen een 
horecagelegenheid te runnen. een zoek-
tocht op internet bracht hen in juni 2012 
op het spoor van D’n olde kriet. bij 

aankomst waren ze onmiddellijk 
verkocht. “Die ruimte en dat prachtige 
pand. We zagen direct de potentie 
ervan”, klinkt het enthousiast. enkele 
aanloopproblemen, zoals lekkages en 
een verstopte riolering, konden hun 
geestdrift geenszins temperen. het cafe-
tariagedeelte is bijna afgerond en het 
koffiezetapparaat is vernieuwd. maar er 
staan meer zaken op stapel. De buiten-
boel wordt binnenkort geschilderd en 
voor het terras zijn de nieuwe tafels en 
stoelen al besteld. bovendien komt er 
een gescheiden terras voor cafetariabe-
zoekers en een bediend terras voor 
mensen die wat willen eten van een 
eenvoudige kaart. binnen wordt één van 
de biljarttafels vervangen door een pool-
biljart.” hun aanpak blijkt aan te slaan. 
er komt weer loop in D’n olde kriet. Dat 
is wel weer even wennen voor de omwo-
nenden. martijn: “We horen alleen maar 
positieve verhalen. maar als mensen 
klachten hebben, bijvoorbeeld over 
rumoerige gasten, dan moeten ze ons 
dat beslist melden.”

Nieuwe website in de lucht!

onze nieuwe website is sinds kort op 
het “world wide web” te zien. het is 
een site geworden voor de lokale 
bewoners, maar ook voor alle andere 
belangstellenden. Verenigingen 
kunnen hun (nieuws)activiteiten en 

foto’s doorgeven via het nieuwe mail-
adres: contact@wichmondvierakker.nl. 
het adres is ook voor bedrijven die een 
gratis vermelding op de site willen. 
nieuwsgierig? kijk op www.
wichmondvierakker.nl.
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Ter verwelkoming van nieuwe bewoners werd op 22 november jl. voor de tweede 
maal de inburgeringsavond gehouden in het Ludgerusgebouw. Onze nieuwe dorpsge-
noten werden ontvangen door boer Jan en boerin Rianne van de toneelgroep 
Vierakker-Wichmond die hen in klederdracht welkom heette en een glaasje aanbood.

Ook dit jaar hebben we weer kunnen 
genieten van een sfeervolle kerstboom. 
Met dank aan de sponsors Arends (boom) 
en GeoComfort (verlichting).

Nieuwe bewoners burgeren in

na de kennismakingsronde werd er een 
film gepresenteerd over het verleden en 
heden van ons dorp. Daarna zong een 
aantal koorleden het Wichmonds volks-
lied. Vervolgens mochten de nieuwe 
bewoners zelf aan de slag. Wanneer 
iemand 50 jaar wordt, is het een 
gebruik dat er een abraham of een 
sarah wordt gemaakt. Dat werd deze 

avond geoefend door de nieuwkomers. 
het werd al snel duidelijk dat zij allen 
met vlag en wimpel zijn geslaagd. ook 
de spandoeken werden van een fraai 
gedicht voorzien. natuurlijk kwam ook 
onze streektaal aan bod bij de dialect-
quiz, oftewel de “platpraotkwis” en 
werden de betekenissen gevraagd van 
diverse woorden, zoals göttegat, schoer 

en gloepens. hilariteit alom bij het 
horen van de antwoorden. het onder-
ling nader kennismaken ging na afloop 
gezellig door aan de bar.

Opening nieuwe wandelroute:
’t Klompenkeerlspad
Na de realisatie van de populaire en met een prijs bekroonde Ockhorstroute heeft 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker wederom een fraaie lokale wandelroute uitgezet: 
’t Klompenkeerlspad. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 19 april 2013. 
Belangstellenden zijn welkom vanaf 16.45 uur in het Ludgerusgebouw.

De naam ’t klompenkeerlspad is geba-
seerd op een waargebeurd verhaal. 
Daarin is een hoofdrol weggelegd voor 
een lokale stroper in de dertiger jaren van 
de vorige eeuw. De route is ongeveer 
zeven kilometer lang en voert langs de 
baakse beek richting de iJssel via het 
buitengebied weer terug naar het ludge-
rusgebouw. De bewegwijzering is door 
vrijwilligers in eigen beheer ontworpen, 
gemaakt en geplaatst. beheereenheid De 
graafschap van natuurmonumenten 
leverde de palen en het hout voor de 
hekken die ook door onze eigen mensen 

werden gemaakt. De routebeschrijving 
zal na de opening van het wandelpad te 
verkrijgen zijn bij het ludgerusgebouw, 
de VVV en bakker besselink.

Woord van dank
De onderhoudsploeg, die ook het 
ockhorstpad altijd in uitstekende 
toestand houdt, zal ook het onderhoud 
van het klompenkeerlspad voor zijn reke-
ning nemen. Jan de Winkel b.V. helpt het 
werk van deze mannen door de aanschaf 
van een goede zitmaaier te sponsoren. 
alle grondeigenaren willen we van harte 
bedanken voor het openstellen van hun 
terreinen. ook een woord van dank aan 
de gemeente bronckhorst, provincie 
gelderland, rijkswaterstaat, Waterschap 

rijn en iJssel, de VVV en de stichting 
landschapsbeheer gelderland en aan alle  
vrijwilligers en/of sponsors. alleen met 
hun hulp is het gelukt deze prachtige 
aanwinst voor onze dorpsgemeenschap 
te verwezenlijken. 

Werkgroep Wandelroutes, Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker  

Het programma
16.45-17.00 u: aanloop in het ludgerusgebouw
17.00-17.15 u: opening door rob schouten (voorzitter Dorpsbelang)
17.15-17.30 u: toespraak wethouder Dorien mulderije
17.30-17.45 u: openingshandeling met wethouder
17.45-18.00 u: het historische verhaal “klompenkeerl” verteld door bennie haggeman
18.00-18:05 u: aanvang wandeling ’t klompenkeerlspad
19.30-20:00 u: terugkomst bij ludgerusgebouw 
20.00- ......... u: drankje (eerste drankje aangeboden door beheerders ludgerus)
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Fleur op
Harm fietst langzaam door het dorp. Hij is er al een poosje niet meer 
geweest en hij voelt dat er iets is veranderd. Opeens ziet hij het en stapt af. 
Alle plantsoenen zijn verdwenen! De struiken met gekleurde besjes, takken 
en bladeren zijn weg. Hier en daar staan nu dunne, pieterige boompjes. Om 
de stam een hoog opstaande plastic rand. Waar dient die voor? vraagt Harm 
zich af. Om te voorkomen dat honden de boompjes als pispaal en katten ze 
als krabpaal gebruiken? Ook ziet Harm nergens meer een gele schaftkeet 
staan. Geen wiedende mannen die tussen de struiken scharrelen in hun 
oranje reflecterende pakken. Harm mist kleur in het dorp. Wel ziet hij heel 
veel kinderen. Ze huppelen enthousiast van deur tot deur met bruine, 
papieren zakjes.

Als Harm in het voorjaar weer zijn rondje fietst, weet hij niet wat hij ziet. Hij 
begint aan zichzelf te twijfelen. Hij weet toch zeker dat hij niet naar de 
Bollenstreek is gefietst. Verheugd kijkt hij rond. Elke tuin staat vol met gele 
of paarse krokusjes of narcissen. En de lege plantsoenen? Die zijn keurig 
ingezaaid met hier en daar zelfs narcissen volop in bloei. Stiekem geplant? 
Als Harm ook nog het nieuwe schoolgebouw ontdekt met zijn mooie, kleu-
rige gevel en de vrolijke speelplaats, begrijpt hij er helemaal niets meer van. 
Ineens is alle kleur terug in het dorp. Totdat een voorbijganger hem uitlegt 
dat alle schoolkinderen voor die kleur hebben gezorgd. Zakken vol bloem-
bollen hebben ze huis aan huis verkocht. “Nou”, zegt Harm, “al die ouders 
en kinderen verdienen een geweldig boeket bloemen.”

HK 2013 

C
o

lu
m

n

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

Bestuur Dorpsbelang
rob schouten (voorzitter)
Wim Dijkstra (secretaris)
marcel gosselink (pr)
gerben kleine haar (administratie 
leden/penningmeester)
heidi Tijssen (lid)
evelien snijders (lid)

(Eind)redactie
marcel gosselink

Contactadres
Wim Dijkstra, lankhorsterstraat 8  
7234 sr Wichmond 
i: www.wichmondvierakker.nl
e: secretariaat@wichmondvierakker.nl
rabo 105238503

Druk/opmaak
opmaak en druk worden door
sypro media groep bV uit
Zutphen verzorgd.

Even voorstellen: nieuw bestuurslid 
Wim Dijkstra
Hoe ziet het gezin Dijkstra eruit?
“ik ben getrouwd met marijn, een 
fanatieke handwerkster die lessen 
en workshops geeft. Dochter sanne 
woont in Zutphen en heeft daar de 
logopediepratijk “rondom Taal”.  Zoon 
maarten woont in rotterdam en studeert 
dit jaar af in de technische informatica. 
bij het gezin is al langere tijd nichtje iris 
aangeschoven. Die woont in lochem 
en heeft drie zoons waarvoor wij 
aanleunopa en -oma zijn.”

Hoe lang wonen jullie al in Wichmond 
en waarom zijn jullie juist daar komen 
wonen?
“We wonen er sedert oktober 2010. We 
hadden ons bedrijf schmidt medica in 
Zutphen verkocht met bedrijfswoning en 
waren op zoek naar een nieuwe woning. 
We vonden in de boerderij aan de 
lankhorsterstraat 8 een woning met vele 
mogelijkheden.”

Wat zijn zoal je dagelijkse bezigheden?
“De afgelopen jaren vooral het 
verbouwen en veranderen van onze 

boerderij en de tuin. Daarnaast ben ik 
adviseur voor een paar bedrijven. in de 
winterdag ga ik meerdere keren per week 
schaatsen en in de zomerdag fietsen.”

Waarom ben je toegetreden tot het 
bestuur van Dorpsbelang?
“om te integreren en mijn steentje bij te 
dragen aan het behoud van Wichmond-
Vierakker. Dorpsbelang is een algemene 
werkgroep die op allerlei terreinen actief 
is en meestal projectmatig werkt. Dat ligt 
mij beter omdat ik meer een generalist 
dan een specialist ben.”

Dorpsbelang richt zich op de lokale 
leefbaarheid. Wat kan in dat verband 
beter?
“ik denk dat het in deze tijd vooral 
belangrijk is om de leefbaarheid middels 
de gemeenschapsvoorzieningen 
te behouden. We merken overal 
bezuinigingen en krimp. Daarnaast 
ontstaat mijns inziens door de sociale 
media meer individualisme terwijl ik het 
belangrijk vind deel te nemen aan een 
sociale gemeenschap.”


