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Het recept voor een mooie toekomst
Buiten vallen de bladeren van de bomen en binnen komt mij de geur van een stoofpotje tegemoet. Die staat langzaam te garen, 
is met liefde bereid en gevuld met duurzame ingrediënten uit de buurt. En het is aangevuld met smaakmakers die verder van 
huis komen.
Onze gemeenschap is eigenlijk ook net een stoofpotje. De beste ingrediënten voegen wij samen om er uiteindelijk een prachtig 
resultaat van te maken. Bij de ingrediënten die van elders komen, moet u denken aan de enquête van de HAN, de ondersteuning 
van Veilig Verkeer Nederland en de contacten met de gemeenten. Maar onze eigen ingrediënten zijn essentieel. Met een zeer 
actieve gemeenschap, waar vele mensen zich gezamenlijk inzetten voor een veilige en leefbare omgeving. Zij vormen zowel het 
hoofdbestanddeel als het bindmiddel in ons ‘stoofpotje’. Een extra smaakmaker is het jubileum van het Oranje Comité in 2019, 
met verrassende smaaksensaties. Overigens, mijn complimenten aan de koks die het recept ‘Wichmond-Vierakker’ inmiddels 
digitaal op de kaart hebben gezet.
Net zoals het stoofpotje hebben ook processen tijd nodig om als ingrediënten samen te smelten en te garen tot een heerlijk 
gerecht. Laten wij het vuur er samen onder houden om er iets moois van te maken. Het ruikt inmiddels al naar meer. 

Cordrik van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang

Er is al een werkgroep met vertegenwoordigers uit acht straten 

bezig te onderzoeken hoe verkeersonveilige situaties in 

Wichmond-Vierakker kunnen worden aangepakt. Met name 

het te hard rijden is in diverse straten een probleem. Om daar 

iets tegen te doen, zijn er bijvoorbeeld al smileys geplaatst om 

mensen bewust te maken van hun snelheid. Het plan is om 

meer 30- en 60-km/u stickers en banners op te hangen.

De onderwerpen
De opzet van de bijeenkomst is om er een actieve thema-avond 

van maken, dus met inbreng van bewoners. Vandaar dat er in 

drie groepen wordt gewerkt waarbij elke groep dezelfde drie 

onderwerpen op de agenda heeft staan.

1. Verkeersquiz door Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling 

Bronckhorst.

2. Medewerkers gemeente Bronckhorst over onveilige situaties 

en wat kan de gemeente doen?

3. Dorpsbelang met stellingen over verkeersveiligheid.

Na een korte algemene evaluatie wordt de avond om circa 

22.00 uur afgesloten. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de 

verbetering van de verkeersveiligheid in Wichmond-Vierakker? 

Kom dan naar de thema-avond. Doe mee en denk mee!

Doe mee, denk mee!
Thema-avond over 
verkeersveiligheid

Het plan is om meer 30- en 60-km/u stickers te verspreiden.

Op donderdag 18 oktober a.s. houdt Dorpsbelang haar 
jaarlijkse thema-avond. Deze keer staat de verkeers-
veiligheid in onze woongemeenschap centraal. De 
avond vindt plaats in De Theetuin Vierakker en begint 
om 20.00 uur. Het eerste halfuur gebruikt het Dorps-
belangbestuur voor het doen van mededelingen.
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Ernst ter Linden regisseur Theater in de Openlucht:

“Het liefst zou ik morgen al beginnen”

Het schrijverscollectief heeft drie jaar aan 

het script gewerkt. Het resultaat is een 

ruim 40 pagina’s tellende ‘boekwerk’. 

Ernst: “Als het aan mij ligt, is het nog 

niet helemaal af. In het stuk zitten meer-

dere overgangen tussen het heden en 

het verleden. Die moeten goed aan 

elkaar worden gelijmd. Dat wil ik in alle 

rust nog even doornemen.” 

Hoofdrollen

De voorbereidingen van het openlucht-

spel is in handen van diverse werk-

groepen, waaronder decorbouw, 

kostuums en PR. Ook de zoektocht naar 

lokaal toneeltalent is in volle gang. Op 

11 september jl. vond de eerste bijeen-

komst plaats voor mensen die een rol in 

de voorstelling ambiëren. Ernst ter 

Linden kreeg die avond een eerste 

globale indruk van de acteercapaciteiten 

van de belangstellenden. “In principe 

zijn er voldoende gegadigden. Maar het 

invullen van alle rollen, inclusief de 

hoofdrollen, die beslissing heb ik eerlijk 

gezegd nog niet bij me toegelaten. Er 

komen namelijk nog twee van dergelijke 

bijeenkomsten.” 

Zenuwen
Ernst heeft als acteur de nodige ervaring 

opgedaan met regisseurs. Zelf nam hij 

op de regisseursstoel plaats bij de 

musical ‘Een verhaal over de nakome-

lingen van Noach’ dat in maart 2013 in 

Wichmond werd opgevoerd. “Bovendien 

weet ik me omringd door mensen die 

me helpen vooral de lokale aspecten in 

het stuk goed te interpreteren.” In 

december gaan de repetities van start. 

Beginnen de zenuwen al wat te krie-

belen? “Nog niet echt. Ik hoop alleen 

dat mijn aanpak aanspreekt bij het 

publiek. Dat ze straks naar huis gaan en 

zeggen: ‘Dat was erg leuk’. Ik heb er in 

ieder geval machtig veel zin in. Het liefst 

zou ik morgen al beginnen.”

Mocht het u zijn ontgaan: het Oranje Comité Vierakker-Wichmond bestaat 
volgend jaar een eeuw. Om dit te vieren vindt er onder andere een groots 
openluchtspektakel plaats op 31 mei en 1 en 2 juni 2019. Het Spieker in 
Vierakker vormt dan het decor voor het theaterstuk ‘De Bewaarder’. De 
keten van de schutterskoning speelt daarin een centrale rol. Ernst ter 
Linden is gevraagd de regie op zich te nemen. “Het spannendste? Dat wat 
ik in mijn hoofd heb, straks ook echt gaat werken. Maar dat gaat zeker 
lukken. Er zitten zoveel leuke dingen in.”

Muzikanten en helpers 
gezocht
De organisatie van Theater in 

de Openlucht is nog op zoek 

naar muzikanten en mensen die 

hand en spandiensten willen 

verrichten. Belangstelling? 

Stuur dan een e-mail naar 

jubileumvw@gmail.com. 

Ernst ter Linden tijdens de eerste bijeenkomst voor 
mensen die een rol in de voorstelling ambiëren.

Jeugd-appgroep om elkaar niet 
uit het oog te verliezen
Voor schoolverlaters uit Wichmond-Vierakker en leerlingen die al op de middelbare school 
zitten is de app-groep ‘Jeugd Wichem-Vierakker’ in het leven geroepen. De app-groep is 
bedoeld om elkaar niet uit het oog te verliezen én om binding met Wichmond-Vierakker te 
houden.

Om die band in stand te houden, vinden er ook regelmatig leuke activiteiten plaats. De organisatie 

daarvan is in handen van de jongeren zelf.  Die activiteiten variëren van een filmavond tot een 

lasergame in de sporthal. De jeugd doet zelf een kleine geldelijke bijdrage en af en toe doet ook 

Dorpsbelang letterlijk een duit in het zakje. Dat laatste zorgt ervoor dat de mogelijkheden voor de 

jongeren om iets te ondernemen wat uitgebreider zijn. Ben jij nog geen deelnemer? Meld je dan 

nu aan via 06-10178917.
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Feestprogramma van 
jubilerend Oranje Comité
Nog nagenietend van een gezellig Oranjefeest en een sfeervolle editie 
van de Stugge Veer Cross is het Oranje Comité al weer druk bezig met 
de voorbereidingen voor 2019. In dat jaar viert het Oranje Comité haar 
100ste editie. Wat hebben wij in dat jubileumjaar voor u in petto?

Het jubileumjaar gaat van start met 

een nieuwjaarsvisite inclusief een 

wandel tocht. Die staat voorlopig 

gepland op zondag 13 januari 2019. 

Meer informatie daarover volgt. 

Vervolgens vindt er op 31 mei, 1 en 

2 juni een Theater in de Openlucht 

plaats bij ’t Spieker in Vierakker. 

Dit belooft een gedenkwaardig 

spektakel te worden. Meer daarover 

leest u elders in deze Ludgerbode.

Feestweek
De feestweek wordt gehouden van 

zaterdag 17 augustus tot en met 

zondag 25 augustus 2019. De exacte 

invulling van de week presenteren wij in 

de loop van volgend jaar. Wel kan ik u 

nu al vertellen dat wij een beroep zullen 

doen op uw creativiteit en uithoudings-

vermogen… Noteer de data alvast in 

uw agenda. Het jubileumjaar sluiten wij 

in het najaar (oktober/november) af met 

een feest. 

Los van de jubileumfestiviteiten is er in 

november van dit jaar eerst nog de 

traditionele filmavond. Dan kunt u 

lekker nagenieten van de prachtige 

wagens die er zijn gebouwd en kunt u 

alvast inspiratie opdoen voor volgend 

jaar. Bij het ter perse gaan van deze 

Ludgerbode was de datum van de 

filmavond nog niet vastgesteld. Zodra 

die datum bekend is, zullen we die 

bekend maken via Facebook en het 

Contact.

Toegegeven, de bovenstaande inleiding 

is een fantasie over de toekomst. Maar 

die is al voor een deel begonnen. Er 

staat ons veel te doen. Daarbij is het 

duidelijk dat we niet alles zelf kunnen 

oplossen; het is een gemeenschappe-

lijke uitdaging. Er zijn diverse mogelijk-

heden om als individu een bijdrage te 

leveren in samenwerking met dorpsbe-

woners en diverse partijen die een rol 

spelen in de energielevering. Wat dat 

betreft gebeurt er al een en ander in 

Wichmond-Vierakker en staan er 

dingen op stapel. Een kort overzicht. 

Tweede postcoderoos
De Energiecoöperatie Wichmond 

Vierakker (ECWV) heeft het mogelijk 

gemaakt dat bijna 300.000 kWh 

elektriciteit is opgewekt. Dit is gebeurd 

met de eerste zogeheten postcoderoos. 

Er zijn concrete plannen voor een 

tweede postcoderoos. Een eerste 

poging hiertoe met provinciale subsidie 

bleek net niet te realiseren. Het is 

echter wel duidelijk geworden dat er 

veel belangstelling voor bestaat. In het 

najaar worden de plannen verder 

concreet gemaakt om een tweede 

ronde op te zetten zonder provinciale 

subsidie.

E-team
Het is iedereen wel duidelijk dat we 

anders om moeten gaan met energie. 

Maar waar moet je beginnen? Om daar 

een oplossing voor te bieden, is er een 

denktank in oprichting, het E-team. 

Bedoeld om een brug te slaan tussen de 

ingewikkelde techniek rond alles wat 

met energie te maken heeft en de 

inwoners van Wichmond-Vierakker die 

niet zo thuis zijn in al die techniek en 

regels. 

Energie is een blijvend thema. In dat 

verband blijven Dorpsbelang en de 

energiecoöperatie samen optrekken. 

Met als doel de samenwerking te 

bevorderen, initiatieven van bewoners 

mogelijk te maken en te komen tot 

diverse vormen van verduurzaming van 

de energieopwekking. Ieder initiatief is 

welkom. 

Hiltjo Carp, voorzitter ECWV

Onder andere een tweede postcoderoos

Plannen van de energiecoöperatie en Dorpsbelang
Na een zinderende zomer, waarin onze energiecentrale veel warmte heeft 
kunnen opslaan, zien we de komende winter met vertrouwen tegemoet. 
Nadat de energierekening van vorig jaar een batig saldo liet zien, heeft de 
energiecoöperatie voorgesteld het waterstoftankpunt van de dorpsauto ook 
voor andere auto’s geschikt te maken. Dan hoeft u niet uw eigen aansluiting 
in huis te maken…

Freddy Hogendoorn, voorzitter Oranje Comité Vierakker-Wichmond
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De Garve zoekt 
vrijwilligers
Wilt u vrijblijvend wat betekenen 

voor IKC de Garve, zoals helpen 

in de moestuin, voorlezen aan 

kinderen, een gastles geven over 

uw beroep, of kinderen uw hobby 

laten zien? Dan maken wij graag 

gebruik van uw diensten. Wilt u 

eerst wat meer informatie of wilt 

u zich opgeven? Stuur dan een 

e-mail naar Lian Kormelink de 

verbinder van IKC de Garve: 

l.kormelink@avonturijn.nl.

De LuDgerboDe

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

Pffff… een slaapdorpje!
Je hoort het weleens. Bijvoorbeeld als je op vakantie bent en mensen je vragen 
waar je woont. Als je dan zegt “in de Achterhoek”, klinkt het “Och, daar heb je 
toch alleen maar van die slaapdorpjes?” “Nou”, zeg ik dan, “dat denken jullie 
alleen maar.” Want wij weten wel beter. Noem mij maar eens een dorpje waar 
zoveel gebeurt als in Wichmond-Vierakker. In een mum van tijd weten mensen 
een heel dorp te mobiliseren. Neem de Stugge Veer Cross. In enkele dagen wordt 
een feestterrein omgebouwd tot een heus circuit voor een geweldig evenement. 

Een paar dagen later ging een bus met vijftig gasten van de Zonnebloem naar 
het fruitcorso in Tiel. Vrijwilligers bezorgden deze mensen een geweldige dag 
met ook nog eens een heerlijke maaltijd. En nu ik het toch over een busreis heb, 
onlangs maakte een bus met ‘peper en zout gasten‘ (60+) een tocht naar de 
Maasvlakte. Zomaar georganiseerd door drie heren uit het dorp. Onder leiding 
van een gids voerde de busrit door de nieuwe havens van Rotterdam.
En dan ben ik er nóg niet. Want wat te denken van de voorbereidingen, die nu al 
in volle gang zijn, voor het Theater in de Openlucht. Schrijvers, die al drie jaar 
werken aan de tekst. Decorbouwers, kledingadviseurs, naaisters, muzikanten en 
vele andere vrijwilligers die zich hebben gemeld om mee te denken en te helpen 
om ook dit evenement tot een succes te maken. En ik weet nu al zeker dat dit 
gaat lukken. Dus nu jullie stedelingen! Pfff… een slaapdorpje!

HK

Wichmond-Vierakker digitaal
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Op digitaal gebied is er veel te melden. Zo is eindelijk de kogel door de kerk: 
er komt glasvezel in het buitengebied. Dus ook sneller internet in Wichmond-
Vierakker. Verder werken we aan het vergroten van de vindbaarheid van 
Wichmond-Vierakker met de vernieuwde website www.wichmondvierakker.nl 
die tijdens Koningsnacht werd gelanceerd. De website dient als een digitaal 
dorpsplein waar van alles op gebeurt. 

In september was er een avond voor ondernemers en verenigingen bij DOK over 

digitaal beter zichtbaar worden. De deelnemers waren erg enthousiast en het initiatief 

zal dan ook een vervolg krijgen. Meer informatie hierover vindt u op onze website en 

Facebookpagina. Tot slot kwam de Wowi bus van de bibliotheek op 26 september naar 

Wichmond-Vierakker. Er werden korte workshops gegeven over de mogelijkheden op 

het internet. Als vervolg hierop wordt er een gratis tabletcursus georganiseerd. 

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar Lian Kormelink: l.kormelink@avonturijn.nl.


