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Een gemeenschap in beweging
Gezond en mooi: op vrijdag met de fiets de kinderen naar school brengen. Het valt mij op hoe het nieuwe jaar lijkt te ontwaken 

na een milde winter. Het rode ochtendgloren omlijst door muzikale klanken van vogels in de bossen om mij heen stemmen mij 

vrolijk en ik besef hoe mooi het is om hier te wonen.  Alsof de tijd even stil staat terwijl er van alles in beweging is. Aan de ene 

zijde begint het schoolplein te veranderen,  aan de andere zijde zijn kinderen met enige regelmaat op woensdagmiddag aan het 

bewegen. 

Aangenaam Leven dat definitieve vormen heeft gekregen door verschillende enthousiaste mensen die hier enthousiast aan 

hebben gewerkt. Een bewogen moment om te horen dat het huidige sporthalbestuur gaat stoppen. Een bestuur dat op 

positieve wijze in beweging is geweest om de sporthal financieel gezond te maken. Een beweging die hopelijk een positief 

vervolg mag beleven. En dan de festiviteiten rond het jubilerende Oranje Comité. De halve gemeenschap lijkt in beweging te zijn 

voor bijvoorbeeld het Theater in de Openlucht. Een feest van de gemeenschap vóór de gemeenschap. Ik concludeer maar één 

ding: Wichmond-Vierakker is in beweging, Wichmond-Vierakker leeft!

Cordrik van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang

Nieuwe cursussen

Maar het potje is nog niet leeg. Dus als er voldoende belang-

stelling voor is, kunnen er dit jaar vergelijkbare cursussen 

worden georganiseerd. Het wordt voor ouderen/senioren van 

steeds groter belang dat ze met een iPad, smartphone, tablet of 

pc om kunnen gaan. Alleen al vanwege de ontwikkeling van de 

(gezondheids)zorg die via internet wordt aangeboden. Belang-

stelling? Maak dat dan kenbaar bij het secretariaat van Dorps-

belang of via onze website.

iPad- en tabletcursus voor senioren

De iPad-cursisten met hun certificaat.

Als Dorpsbelang hebben we eerder al een innovatie
subsidie gekregen voor de bouw van een website. 
Die site voor alle lokale bewoners, verenigingen en 
bedrijven is klaar en al geruime tijd in de lucht: 
wichmondvierakker.nl. Maar met het verkregen 
subsidiegeld is meer gedaan. Er was namelijk ook een 
post voor scholing in opgenomen. Hiermee is een gratis 
iPad en een tabletcursus voor senioren opgezet.

De iPad-cursus (vijfmaal twee uur) is in het najaar door 

Seniorweb gegeven en werd door zes personen met succes 

gevolgd. De tabletcursus (achtmaal twee uur) wordt dit voorjaar 

door een medewerker van de bibliotheek gegeven. De meeste 

deelnemers zijn 65+ en de cursus wordt gehouden in het kleine 

zaaltje bij DOK. 

Bel de klussendienst

Heeft u (technische) problemen met uw pc, iPad of 

smartphone en heeft u geen hulp bij de hand? Neem dan 

contact op met de klussendienst, telefoon 06-168 95670.
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Theater in de Openlucht heeft heel wat 
losgemaakt

De verschillende werkgroepen zijn volop 

bezig. Er moet dan ook heel wat gere-

geld worden. Welke tribunes moeten er 

komen? Welke (horeca)vergunningen 

zijn er vereist? Zijn er tenten nodig? 

Welke subsidies kunnen er worden 

binnengehaald? Hoe gaat het met de 

kaartverkoop: online, op locatie of een 

combinatie? Zomaar wat vragen die 

beantwoord moeten worden.

Boven verwachting

De bijna 40 acteurs en actrices zijn op 

basis van het script al flink aan het 

oefenen geslagen. Dat doen ze op 

verschillende locaties. Al die toneelspe-

lers moeten straks uiteraard in een 

bijpassend kostuum op de bühne staan. 

De speciale werkgroep is daar inmiddels 

volop mee bezig. Een theaterstuk zonder 

muziek is natuurlijk ook ondenkbaar. 

Muzikant en kartrekker Muziek is Victor 

Macare. Hij heeft inmiddels de nodige 

muzikanten om zich heen verzameld 

voor de muzikale omlijsting. De respons 

op een oproep voor bouwmateriaal voor 

de decors was boven verwachting. 

Kartrekker Decorbouw Frans van de 

Pavert: “We konden ergens materiaal 

ophalen en zijn er met de auto naartoe 

gegaan. Maar we moesten noodge-

dwongen met lege handen terug... Het 

was zoveel. Het paste bij lange na niet in 

de auto. We moesten terug met een 

aanhanger.’’

De voorbereidingen voor de uitvoering van het Theater in de Openlucht 
komen flink op stoom. Dat mag ook wel, want de uitvoeringen van het 
spektakelstuk bij ’t Spiek staan gepland voor 31 mei en 1 en 2 juni. 
‘’Het initiatief heeft heel wat losgemaakt in het dorp. Prachtig om te zien 
hoeveel energie er loskomt. Het lijkt wel alsof iedereen in het dorp 
meedoet’’, zegt Erna Roeterdink. Ook regisseur Ernst ter Linde is 
enthousiast: ‘Het is zo mooi om te zien hoeveel talent er in onze 
woongemeenschappen aanwezig is.’’

Verkoop kaartjes

Op 14 april gaat de verkoop 

van kaartjes officieel van start 

met een kick-off bij DOK. Die 

duurt van 14.00-17.00 uur. 

Daarna gaat de verkoop ook 

van start bij Bakker Besselink en 

boerderijwinkel Den 4Akker 

(Vierakker, Vorden). Online 

bestellen kan straks ook via 

theaterindeopenlucht.nl. Kijk 

op deze site ook voor actuele 

informatie. 

Kartrekker Decorbouw Frans van de 

Pavert geeft uitleg aan de hand van 

een zelfgebouwde maquette.

De taak van de werkgroep ‘Aangenaam Leven’ zit er op: 
het inventariseren van de behoeftes van de inwoners van 
VierakkerWichmond. En het onder de aandacht brengen 
hiervan. De werkgroep was er trouwens bijna niet geweest. 
Gelukkig was er een attente Margreet Gründemann die in 
2016 op een bijeenkomst van de gemeente aanschoof. 

De bedoeling was om met allerlei partijen te praten over hoe 

de inwoners van de gemeente zich thuis voelden in hun woon-

omgeving. Daar trof Margreet ook Pieter Marsman. En geza-

menlijk verbaasden ze zich erover dat Dorpsbelang ontbrak. 

Na enig klokgelui in onze dorpse dreven ontstond er een 

werkgroep. Die opereerde uiteindelijk los van de gemeente en 

vond aansluiting bij de Hoge School Arnhem/Nijmegen 

kortweg de Han genoemd. 

Doorgaan

De werkgroep bestond uiteindelijk uit de twee 

voornoemde personen en Han Pieterse, Wim Dijkstra, 

Josine Breukink en Philip Vaartjes en een aantal 

onderzoekers/studenten van de Han. De werkgroep 

inventariseerde waar de behoefte lag en er werd een 

aantal projecten gestart. Ook de gemeente kreeg in de 

gaten hoe belangrijk het is te weten hoe haar 

inwoners er in staan. Het bewijs daarvoor is dat de 

grote dorpen in onze gemeente nu een flinke som 

krijgen om ook te gaan inventariseren. Overigens 

blijven de afzonderlijke werkgroepen, die uit 

Aangenaam Leven zijn voortgekomen, gewoon 

doorgaan. Denk daarbij aan verkeersveiligheid, de 

sociale kaart en de boekenboom.

Werkgroep Aangenaam Leven in afrondende fase



3

De LuDgerboDe

Sporthal krijgt een nieuw bestuur
Het plotselinge overlijden van voorzitter Bart Leferink heeft geleid tot een 
wisseling in het stichtingsbestuur van de Sporthal. Barny Visser heeft de taak 
van voorzitter/penningmeester op zich genomen. De overige bestuursleden Ruud 
Olthof en Nel Nijenhuis zullen in de loop van dit jaar terugtreden en vervangen 
worden door nieuwe bestuursleden. Barny Visser: ‘’We voeren momenteel 
gesprekken en zoals het er nu naar uitziet, gaan die zeker wat opleveren.’’

De nieuwe bestuurders zullen naar 

verwachting rond de zomervakantie 

worden aangesteld. Ruud Olthof (dage-

lijks beheer en verhuur) en Nel Nijenhuis 

(dagelijks beheer) zullen nog tot aan het 

einde van het jaar aanblijven voor de 

overdracht van de taken.

Vrijwilligers gezocht

De nieuwe voorzitter geeft aan dat de 

exploitatie van de sporthal ongewijzigd 

zal worden voortgezet. “Wel zijn we op 

zoek naar vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor 

het schoonmaken van de kleedkamers 

en het boenen van de sporthalvloer. 

Dat gebeurt nu nog door de 

bestuursleden. Afhankelijk van de 

werkzaamheden ben je als vrijwilligers 

gemiddeld zo’n twee uur in de week 

bezig.” In de nabije toekomst staan er 

geen veranderingen aan te komen. Vast 

staat al wel dat over een jaar of vijf de 

sporthalvloer toe is aan vervanging. De 

voorzitter: ‘’We zijn financieel gezond en 

dit jaar voor het eerst schuldenvrij. We 

kunnen dus sparen voor die vloer. Dat 

kunnen we met de opbrengst van de 

zonnepanelen. Maar ook met het geld 

dat we van onze sponsors ontvangen, 

waarvoor we ze zeer dankbaar zijn.”

Informatie?

Heeft u een vraag over het beheer of 

de verhuur van de sporthal? Of wilt u 

zich aanmelden als vrijwilliger? Bel dan 

Barny Visser, 06 20 38 87 73. Dringend 

verzoek: na 18.00 uur bellen! Mailen 

kan ook: sporthaldelankhorst@gmail.

com. Over de dagelijkse verhuur van de 

sporthal kunt u bellen met Ruud Olthof, 

06 53 72 54 65.

We gaan het heft in eigen handen nemen 

om als gemeenschap met elkaar een 

route uit te stippelen waarbij lusten en 

lasten eerlijk verdeeld worden. Waarin 

we het juiste tempo oppakken zodat 

iedereen, die dat wil, kan meedoen. 

Hoe mooi zou het zijn wanneer we als 

gemeenschap self-supporting kunnen 

zijn?

Het E-team wil drie routes verkennen:

-  Kritisch kijken naar de huidige 

woningen en minder energie 

verbruiken door betere isolatie en 

andere verbeteringsmaatregelen.

-  Werken aan nieuwe vormen van 

energie-opwek, zoals zon, wind en 

lage temperatuur warmte. 

-  De mogelijkheden van waterstof 

maximaal benutten. Bijvoorbeeld voor 

toepassing in agrarische voertuigen.

Mogelijk nog belangrijker is de manier 

waarop we dat willen doen:

-  We willen inwoners van onze 

gemeenschap ontzorgen door de 

(on)mogelijkheden in beeld te 

brengen en objectieve  en 

onafhankelijke voorstellen te doen.

-  We gaan gebruikmaken van het 

collectief. Er zijn veel voordelen te 

behalen door zaken samen te doen. 

Denk aan het aanbrengen van 

isolerende voorzieningen. Voor 

 50 woningen tegelijkertijd is dit 

natuurlijk aanzienlijk voordeliger dan 

wanneer iedereen dit voor zichzelf 

zou doen.

-  We kijken naar nieuwe vormen van 

financiering. Hoe kunnen we zodanig 

investeren dat het goed is voor een 

ieders portemonnee en welke rol kan 

hierin de energiecoöperatie spelen?

Ledenvergadering

Kortom, we gaan service bieden. De 

eerste stap betreft een service die open 

staat voor alle inwoners van Wichmond-

Vierakker. Door samenwerking met het 

Achterhoekse VerduurSaam energieloket 

kunt u een woningverbeteringsplan laten 

opstellen door een onafhankelijke 

deskundige. Tijdens de ledenvergadering 

van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker op 

 28 maart en tijdens de ledenvergadering 

van de Energiecoöperatie Wichmond-Vier-

akker op 14 maart zal het bovenstaande 

verder worden toegelicht. 

Voor meer informatie: Hiltjo Carp (ECWV) 

en Wim Dijkstra (Dorpsbelang 

Wichmond-Vierakker).

E-Team aan de slag in Wichmond-Vierakker
De Energiecoöperatie (ECWV) en Dorpsbelang WichmondVierakker gaan 
samen op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen. Met als 
uiteindelijk doel om af te komen van het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Bovendien willen we dat alle inwoners van onze gemeenschap ook 
financieel meeprofiteren van een gezamenlijke aanpak.

Het bestuur is naarstig op zoek 

naar vrijwilligers.
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Colofon
De Ludgerbode is een 
uitgave van Dorpsbelang 
WichmondVierakker. 
Hij verschijnt minimaal eenmaal 
per jaar en wordt huisaanhuis 
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)

Anja Hissink (algemeen lid)

Eindredactie
Gosselink Tekst - Vierakker

Contactgegevens
Wim Dijkstra, Lankhorsterstraat 8  

7234 SR Wichm ond

I: www.wichmondvierakker.nl

E: secretariaat@wichmondvierakker.nl

NL 73 RABO 0105238503

Druk/opmaak
Hilarius Creatieve Producties 

Brummen

Stille kracht
Er zaten zoveel woorden in zijn hoofd, met bijpassende beelden dat hij peinsde 

en overpeinsde, totdat de tijdsdruk zo hoog werd en alles op papier moest. 

In die periode zag ik hem vaak langs komen wandelen met de hond, zijn hoofd 

gebogen en in zichzelf gekeerd. Zonder te groeten, zoals hij normaal altijd 

doet, liep hij daar verzonken in zijn eigen wereld. De wereld van…                                                            

Maar nu, nu bruist hij van energie. Tijdens de vele audities nam hij de stem, 

improviserend vermogen en lichaamstaal waar van spelers die zichzelf moesten 

presenteren. Zelfs een muzikale compositie ontstaat spontaan in de 

ochtenduren als hij gebruikmaakt van het toilet. Neuriënd zet hij de melodie 

op zijn mobiel. En een openingstune is geboren. Tijdens de kartrekkers-

vergaderingen zit hij stil gebogen voor zich uit te staren zonder zichtbaar te 

luisteren. Maar niets is minder waar. Opeens komt hij overeind en ijsbeert door 

de ruimte en zet zijn betoog uiteen. Zo ook bij de maquette. Met de handen 

op zijn rug kijkt hij scherp in de ruimtes die door piepschuim zijn gecreëerd en 

waar de decorbouwers al een duidelijk beeld bij hebben. Door soms een kleine 

verandering geeft hij een andere kijk in het perspectief. Wie hij is? Kijk, dat is 

nu voor mij een weet, maar voor u een vraag. Maar uw nieuwsgierigheid kan 

worden weggenomen door te komen kijken naar de voorstelling de Bewaarder 

van het Theater in de Openlucht. Dan ziet u de stille kracht aan het werk, of 

tenminste in beeld. En ik kan u nu al verzekeren dat het een heel bijzondere 

voorstelling gaat worden.

HK

Koningsnacht 2019
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Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer met zijn allen de verjaardag van zijne 
majesteit de koning vieren. Daar hoort uiteraard ook een moment bij om 
gezamenlijk het glas op de koning te heffen: de Koningsnacht. Die zal 
dit jaar plaats vinden bij D’n 
Olde Kriet (DOK) in Wichmond. 
Vanaf 21.00 uur zijn de deuren 
geopend. De muzikale omlijsting 
van deze avond/nacht is in 
handen van de band ‘Verdwaald’ 
uit Vorden. Wees welkom op 
26 april  ook wanneer u geen 
oranje kleding heeft.  

Frituurvet inzamelen 
voor Dorpsfonds
Achter DOK staat een grote 

blauwe ton. Daar kunt u oud 

frituurvet met verpakking en al in 

deponeren. De opbrengst is 

geheel voor het Dorpsfonds. Dit 

fonds is bedoeld om het welzijn en 

de leefbaarheid van onze woon-

gemeenschap in stand te houden 

dan wel te vergroten. Dorpsbelang 

beheert het fonds en keert jaarlijks 

geld uit aan initiatieven die 

voldoen aan de doelstelling. 

De ton is onlangs leeggehaald en 

de opbrengst bedroeg 25 euro. 

Vriendelijk verzoek: deponeer het 

frituurvet ín de ton en niet 

ernaast!


