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Gefeliciteerd!
De Achterhoek hoog scoort wat betreft inkomen, gezondheid, gevoel van veiligheid en geluk.’ Dat heeft een onderzoek van de 
Rabobank en de Universiteit van Utrecht aangetoond. Gefeliciteerd dus! Als inwoner van de Achterhoek mag u daar trots op 
zijn. Een gemeenschap met eigen identiteit, tradities en een openheid waarbij zelfs ‘onbekenden’ zich welkom voelen. 
Tijdens de laatste thema-avond werd duidelijk hoeveel belangstelling er is voor onze toekomst. Er werd stilgestaan bij nieuwe 
bestuursleden, de nieuwe website, een 100 jarig jubileum en uiteindelijk het hoofdthema: een aardgasloze toekomst. Wat dat 
betreft zie ik de kracht in onze gemeenschap om, met daarbij behorende geschiedenis en tradities, vooruit te durven kijken. Dit 
alles om ons waardevolle stukje Nederland waardevol te houden. Daarom durf ik te stellen dat de positieve uitslag van het 
onderzoek mede veroorzaakt is door jullie inzet. Dat is wat de Achterhoek zo mooi maakt en waar wij met ons allen trots op 
mogen zijn.
Veel leesplezier en - al is het nog een beetje vroeg - alvast heel goede feestdagen.

Cordrik van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang

De wethouders Jan Engels en Erik Mol belichtte de ambitie van de 

gemeente. Die behelst het streven om in enkele kernen te gaan 

werken naar een aardgasloze situatie. Stephan van Aagten belichtte 

vanuit Liander de huidige staat van het gasnetwerk in onze 

woongemeenschap. Vervolgens werd er een film vertoond over de 

aardgasloze opzet bij Evert Rozendaal van camping en B&B De 

Warnstee (zie ook Face Book pagina van Dorpsbelang). Gerrit 

Kamphuis van Geocomfort ging in op de alternatieven voor gas. 

Hoe nu verder?
De ambitie voor een aardgasloze toekomst is er. Hoe nu verder? Op 

dit moment worden de vragen en opmerkingen van de thema-avond 

gebundeld. Zij vormen de basis voor een vervolgbijeenkomst over dit 

thema. Heeft u vragen of opmerkingen over leven zonder aardgas, 

stuur dan een e-mail naar secretariaatdorpsbelangwv@gmail.com. 

Nieuwe website 
wordt digitaal 
dorpsplein
Wichmond-Vierakker krijgt een nieuwe 

website. De ambitie is om in eerste kwartaal 

van 2018 online te gaan. De site is bedoeld 

voor inwoners, maar ook voor mensen van 

daarbuiten. Het wordt een digitaal dorpsplein 

waar alle informatie over Wichmond en 

Vierakker te vinden is. 

Je kunt er antwoord vinden op vragen als: 

Welke evenementen staan er gepland? Wie 

is contactpersoon van een vereniging? Ik wil 

een lokale ondernemer inschakelen, wie kan 

ik vragen? Ik wil een feestje organiseren, waar 

kan ik terecht? Wie zit er in het bestuur van het 

Dorpsbelang en waar houden zich mee bezig? 

De website biedt ook de ruimte voor 

verenigingen om kosteloos een eigen pagina 

te beheren. Dit pakken we op in de volgende 

fase. Het is een site voor en door het dorp. We 

roepen dan ook iedereen op om de informatie 

op de site compleet te maken. Wil je dat jouw 

vereniging of bedrijf vermeld wordt? Of heb 

je een tip of leuk idee? Mail dan naar info@

wichmondvierakker.nl

Wichmond-Vierakker op 
weg naar een aardgasloze 
toekomst
Maar liefst 80 belangstellenden kwamen 12 oktober jl. naar de 
thema-avond van Dorpsbelang in het Ludgerus over ‘Leven 
zonder aardgas’. Bij de aanloop naar alternatieve 
energievoorzieningen heeft de gemeente Brockhorst haar oog 
onder andere laten vallen op Wichmond-Vierakker. Dat heeft 
onder andere te maken met de aanwezigheid van de 
energiecoöperatie ECWV, de staat van het gasnetwerk en de 
actieve instelling van de bewoners.
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Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Hoe ziet het gezin Bouwmeister 
eruit?
“Ik ben 13 jaar getrouwd met Inge. We 

hebben twee dochters: Isa van 13 en 

Lynn van 10 jaar.”

Hoe lang wonen jullie al in 
Wichmond-Vierakker?
“Inge en ik zijn in Wichmond geboren en 

we zijn in 1994 samen gaan wonen in 

Vorden. Daar hebben we 4 jaar 

gewoond. Wij wilden altijd al wel terug 

naar Wichmond-Vierakker. Toen we een 

bouwkavel toegewezen gekregen aan de 

Vierakkersestraatweg in Vierakker 

hebben we daarop onze huidige woning 

gebouwd.”

Wat is je beroep?
“Ik heb 17 jaar bij bouwbedrijf Peters in 

Zutphen gewerkt en daarna nog 3 jaar bij 

Temmink Bouw in Deventer. In 2005 ben 

ik voor mij zelf begonnen als timmerman. 

Ik voer allerlei werkzaamheden uit zoals 

verbouw, nieuwbouw en het maken en 

vervangen van deuren en kozijnen.”

Waarom heb je zitting genomen in 
het bestuur van Dorpsbelang?
“Als geboren en getogen inwoner van 

Wichmond-Vierakker vind ik het belang-

rijk dat het dorp kan blijven bestaan met 

de faciliteiten die we nu nog hebben. 

Zoals de school de sportvereniging en alle 

andere verenigingen. Ook vind ik het 

belangrijk dat de jeugd hier een toekomst 

blijft houden.”

Wat is volgens jou de belangrijkste 
taak/opdracht van Dorpsbelang?
“Om voor de belangen op te komen van 

de inwoners van Wichmond-Vierakker.”

Hoe ziet het gezin Wagener eruit? 
“Ik woon samen met mijn vriendin 

Caroline en onze dochter Nova van 5.”

Hoe lang wonen jullie al in 
Wichmond-Vierakker? 
“We zijn in 2015 verhuisd naar Zutphen 

naar een tijdelijke woning. Eind 2015 

hebben we ons huis aan de Koekoeks-

straat in Vierakker gekocht en zijn toen 

ook gestart met de verbouwing. In april  

  
Waarom zijn jullie naar Wichmond-
Vierakker verhuisd? 
“Als geboren en getogen Achterhoekers 

– ik kom uit Lichtenvoorde, Caroline uit 

Beltrum - woonden we door onder 

andere studie en werk inmiddels ruim 25 

jaar in ’s-Hertogenbosch. Door de komst 

van onze dochter wilden we graag meer 

ruimte dan in ons stads binnentuintje. Ook 

wilden we meer rust en dichterbij opa en 

oma wonen. Terug naar de mooie 

Achterhoek leek ons een logische keuze.”

Wat is je beroep?
“Teammanager Landbouw en Voeding bij 

de Triodos Bank.”

Waarom heb je zitting genomen in 
het bestuur van Dorpsbelang?
“Omdat ik het belangrijk vind om te 

participeren in je eigen leefomgeving. En 

omdat ik graag contact maak, leek het 

me een uitdaging de vrijgevallen 

bestuursfunctie te vervangen. Bovendien 

kan ik als iemand die ‘van buitenaf’ in 

Wichmond-Vierakker is komen wonen 

met een frisse blik tegen onderwerpen 

aankijken. En ik kan mijn ervaringen uit 

mijn werk en privé inbrengen.”

Wat is volgens jou de belangrijkste 
taak/opdracht van Dorpsbelang?
“Verbinden in de breedste zin van het 

woord. Dat kan zijn tussen bewoners 

onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen 

bewoners en de gemeente of een 

Nutsorganisatie.”

ROBBIE BOUWMEISTER

MICHIEL WAGENER

Oproep aan alle buurtapp beheerders!

Veel buurten en straten hebben al een eigen groepsapp. Dorpsbelang wil graag één 

centrale groepsapp voor heel Wichmond-Vierakker opzetten. Te gebruiken voor 

serieuze zaken. Bijvoorbeeld over het feit dat er inbrekers actief zijn (geweest). Dus 

bent u beheerder van een buurtapp, geef dan uw naam en 06-nummer door via 

secretariaatdorpsbelangwv@gmail.com. Dan maakt Dorpsbelang als beheerder de 

groepsapp Wichmond-Vierakker aan.
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De werkgroep Aangenaam leven is 
volop aan de slag met diverse 
thema’s. Op gebied van verkeers-
veiligheid zijn na overleg met de 
gemeente een maand lang 
‘snelheidssmileys’ geplaatst en 
kwamen op enkele wegen 30- en 
60 km aanduidingen op het 
wegdek. De Garve heeft 500 euro 
uit het dorpsfonds gekregen om 
het schoolplein verder op te 
leuken. 

Voor jongeren die naar de middelbare 

school gaan, werden diverse activiteiten 

ondersteund die zij zelf hadden bedacht, 

zoals een filmavond in D’n Olde Kriet 

(DOK). Wat betreft wonen en woningen 

gaat de werkgroep met de gemeente 

bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Goed nieuws is dat er vanuit de 

gemeente weer mogelijkheden zijn voor 

nieuwbouw en het splitsen van 

woningen. Bij nieuwbouw wordt 

gedacht aan energie neutrale woningen. 

De werkgroep Zorg en Onderlinge hulp 

heeft een sociale kaart gemaakt en een 

talentenlijst. Bij bakker Besselink komt 

een prikbord voor informatie en vraag 

Denk mee over 
elektrische 
deelauto
Dorpsbelang gaat samen met de 

energiecoöperatie van start met 

het project ‘Auto gedeeld’. De 

bedoeling is dat er een elektrische 

auto in het dorp komt te staan 

waar inwoners gebruik van 

kunnen maken. Wilt u meedenken 

over de opzet van het project? 

Of wilt u meedoen? Mail dan naar 

secretariaatdorpsbelangwv@

gmail.com.

De eerste 
keer
De eerst gezamenlijke maaltijd is op 

dinsdag 5 december a.s. De kosten 

zijn € 7,50 per persoon. Dit is inclu-

sief een kop koffie of thee en een 

drankje bij het eten. Heeft u hulp 

nodig om van huis naar DOK en vice 

versa te komen? Bel dan naar DOK, 

tel.  0575-441600 (di t/m zo). Dan 

zorgt DOK ervoor dat u wordt \

opgehaald en thuisgebracht. 

en aanbod en wordt er gewerkt aan een 

mogelijkheid om gratis boeken te lenen 

in DOK.

Gezamenlijke maaltijden
In DOK wordt binnenkort begonnen met 

het organiseren van gezamenlijke 

maaltijden. Niet alleen voor de 

(eenzame) ouderen, maar ook voor de 

dorpsgenoten die wel wat binding en 

gezelligheid kunnen gebruiken. Het 

mooie is dat het niet leeftijdsgebonden 

is. Het plan is om op elke dinsdag van de 

maand samen te eten, koffie te drinken 

en eventueel spelletjes te doen. De 

bedoeling daarbij is dat een aantal 

mensen helpt bij het (voor)bereiden van 

de maaltijd. Natuurlijk mogen producten 

uit eigen tuin mee worden genomen. Sla 

over? Jonge aardappels of eigen 

appelmoes? Neem maar mee. Zo kunnen 

we de kosten laag houden en genieten 

we er allemaal van. Terwijl er wordt 

gekookt, kunnen andere gasten 

bijvoorbeeld alvast de tafel dekken. Of 

ze gaan een potje biljarten, een kaartje 

leggen of gaan gewoon een beetje 

kletsen. Daarna met z’n allen gezellig 

aan tafel. 

Werkgroep Aangenaam leven 
maakt er werk van

De werkgroep bracht op 2 november 
jl. op verzoek een bezoekje aan 
Burgemeester & Wethouders om hun 
plannen toe te lichten.

Viering 100-jarig jubileum 
Oranje Comité in 2019
Ruim vier jaar geleden werden de eerste voorbereidingen getroffen in ver-
band met het 100-jarig jubileum van het Oranje Comité Vierakker-Wichmond 
in 2019. Een denktank kwam met het idee om een historisch openluchtspel 
te schrijven. Iets ván de geschiedenis, voor de geschiedenis.

Er werden gesprekken gevoerd met (oud-)inwoners, er is gezocht in archieven en 

gesnuffeld in de geschiedenis. Twee jaar geleden zijn zes schrijvers uit allerlei leeftijds-

groepen gaan brainstormen hoe een en ander vormgegeven kon worden. Uitgangs-

punt: van het dorp voor het dorp (cadeauomschrijving voor het Oranje Comité). 

Meehelpen?
Vanaf september 2018 gaan de werkgroepen aan het werk voor de uitvoering in juni 

2019. We zoeken nog mensen die affiniteit hebben met toneelspelen, decorbouw, 

locatiebeheer, pr , financiën en hand- en spandiensten. Wil je meer weten of wil je een 

steentje bijdragen? Neem dan contact op met Erna Roeterdink (tel. 441618), 

Joke Wolbrink (tel. 441864) of Dirk ter Harmsel (tel. 441322). Mailen kan ook: 

jubileumvw@gmail.com.
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Colofon
De Ludgerbode is een 
uitgave van Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker. 
Hij verschijnt minimaal eenmaal 
per jaar en wordt huis-aan-huis 
verspreid in Wichmond-
Vierakker. 

Bestuur Dorpsbelang
Cordrik van der Meulen (voorzitter)

Wim Dijkstra (secretaris)

Evert Rozendaal 

(ledenadministratie/penningmeester)

Josine Breukink-Nijenhuis 

(communicatie en pr)

Michiel Wagener (algemeen lid)

Robbie Bouwmeister (algemeen lid)

Eindredactie
Gosselink Tekst - Vierakker

Contactgegevens
Wim Dijkstra, Lankhorsterstraat 8  

7234 SR Wichmond

I: www.wichmondvierakker.nl

E: secretariaat@wichmondvierakker.nl

Rabo 105238503

Druk/opmaak
Hilarius Creatieve Producties 

Brummen

Reclame
Een biljartteam van DOK speelt tegenwoordig met kleding, gesponsord door 
een plaatselijke ‘koe-pedicure’. Die ziet op een avond de hoogstaande 
prestaties van team en besluit tot de aankoop van prachtige blouses. Als 
enkele weken later het team op een avond een wedstrijd speelt en wordt 
gadegeslagen door een toeschouwer met oog voor detail, raakt deze bijna 
sprakeloos. “Serieus, worden jullie gesponsord? Wat een flauwekul, dat 
levert jullie toch niets op?”  “Nou”, zegt de aanvoerder, “dat wil je vast niet 
geloven, maar elke speelavond krijgen we vijftig euro van de sponsor.” De 
toeschouwer denkt diep na en bekijkt nog even de blouses met de koeien. 
Ondertussen belt de teamleider snel de sponsor en licht hem in over de zaak. 
Als die even later het café binnenkomt, zegt hij nonchalant tegen de uitbater: 
“Doe je weer even vijftig euro van de rekening af voor dit team. Dat hebben 
deze jongens vanavond wel weer verdiend.” De toeschouwer weet niet wat 
hij hoort. Verbijsterd over wat hij net heeft gehoord, trekt snel zijn jas aan en 
rekent af. Met de wind in zijn rug fietst hij naar een volgende buurtcafé en 
vertelt daar wat hij zojuist heeft gezien. Sprakeloos zijn ze. Zo blijkt maar 
weer, mond tot mond is de beste reclame.

HK 2017

Rentmeester De Vries:

“Natuurbeheer speelt mee bij 
alles wat ‘t Suideras doet”

C
o
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‘t Suideras betreurt de gang van 
zaken die uiteindelijk tot de slui-
ting van het Klompenkeerlspad 
hebben geleid. Rentmeester Harm 
Peter de Vries: “Wat de landgoed-
eigenaren vooral ook erg jammer 
vinden, is dat de eigenlijke reden, 
dus waaróm ze geen wandelaars 
op de schouwpaden langs de 
Baakse Beek willen, op de achter-
grond is geraakt. Die reden heeft 
alles te maken met de visie van het 
landgoed op natuurbeheer. Daar 
wordt veel waarde aan gehecht.” 

Als landgoed kun je er voor kiezen om 

de recreatie letterlijk binnen de poorten 

te halen. Hackfort is daar een goed 

voorbeeld van. Daar worden 

dagjesmensen juist aangemoedigd te 

komen. ‘t Suideras heeft al sinds de 

jaren ’70 bewust voor een ander beleid 

gekozen. De rentmeester: “Wandelaars 

die het landgoed kennen, zijn van harte 

welkom op de opengestelde 

wandelpaden. Maar we gaan daar niet 

actief reclame voor maken. We willen 

geen drommen wandelaars op het 

landgoed. Doe je dat wel, dan verstoor 

je de ecologie, die daar erg gevoelig 

voor is. Daar wordt rekening mee 

gehouden bij alles wat er op ‘t Suideras 

gebeurt.” Volgens de Vries werpt dat 

beleid zijn vruchten af. Er komen op het 

145 hectare tellende landgoed tal van 

bedreigde diersoorten voor. Dat blijkt uit 

een telling die een ecoloog regelmatig 

doet. 

Ockhorstroute
Het landgoed heeft altijd al nauwe 

sociale banden met het dorp gehad. 

Daar zijn de eigenaren zich van bewust. 

De Vries: “En ze snappen heus wel dat 

ze niet altijd ‘nee’ kunnen zeggen. 

Vandaar dat ze meer dan eens 

medewerking hebben verleend aan de 

aanleg van wandelpaden over hun 

landgoed. De Ockhorstroute 

bijvoorbeeld, maar ook de toegang tot 

de paden bij de Broekstraat. Je hoort 

wel eens mensen zeggen dat ‘t 

Suideras nooit wat wil. Maar dat is 

dus niet terecht.”

Het landgoed heeft altijd al nauwe sociale 
banden met het dorp gehad.


