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Trotse naobers
‘Naoberschap (Achterhoeks) is een kleine, overwegend agrarische gemeenschap van naobers (buren)’, aldus Wikipedia. 

En dat wij in zo’n agrarische gemeenschap leven is maar weer gebleken. Boeren, burgers en buitenlui, waarbij je vergeet dat 

er drie varianten mensen zijn. Tot voor kort. Want daar gingen zij als de wijzen uit het Oosten, in het holst van de nacht. 

Uitgezwaaid door de burgers en buitenlui (en achterblijvende boeren) richting Den Haag om daar hun ware verhaal te 

verkondigen.

Behalve dat de boeren verantwoordelijk zijn voor ons voedsel, kun je ze in onze gemeenschap op vele andere manieren 

tegenkomen. Denk aan de Stugge Veer Crossbaan, de prachtige omgeving voor de Spartamet-race die ze met hun 

agrarische middelen creëren. En niet te vergeten, het beschikbaar stellen van het erf en de faciliteiten van boerderij ‘t 

Spieker. Een plek waar menig inwoner zijn of haar tweede huiskamer vond gedurende de voorbereidingen voor het Theater 

in de Openlucht. De uitvoering van De Bewaarder ligt weer achter ons. Net als de ouderwetse ‘feestweek’. En de boeren zijn 

na een lange dag Den Haag weer veilig teruggekeerd in onze gemeenschap. 

Levend Landschap wordt inmiddels omarmd door vele vrijwilligers in Vierakker en binnenkort ook in Wichmond. En zo 

houden we het hier mooi. Boeren, burgers en buitenlui. Trotse naobers.

Cordrik van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang

Op naar Den Haag!
Op woensdag 16 oktober jl. vertrokken vanuit Wichmond-Vierakker 
ruim 30 tractoren om te gaan protesteren in Den Haag tegen het 
nieuwe stikstofbeleid van de regering. Naast al deze tractoren ging 
er ook een bus mee met boeren en sympathisanten om de demon-
stratie kracht bij te zetten. 

Er kwam zelfs een cameraploeg van de NOS om dit initiatief te filmen. Het 

Journaal schonk ruimschoots aandacht aan ‘onze boeren’ uit Wichmond, 

Vierakker en omstreken. En dit alles was de inwoners van Wichmond-

Vierakker niet ontgaan. Vanaf 02.30 uur verzamelde zich een grote groep 

mensen bij het vertrekpunt om de boeren een hart onder de riem te steken. 

Dat deden ze door hun aanwezigheid of door een blijk van waardering in de 

vorm van een versnapering voor hen die de langste tractortocht ooit zouden 

gaan maken.

‘Start de trekkers’

Om 03.00 uur gaf Jarno Meulenbroek het startsein met de mooie woorden: 

“Het gezegde is ‘De wijzen komen uit het Oosten’. En zo gaan wij ons ook 

gedragen vandaag. Ik zeg: start de trekkers en gedraag oe! Bedankt 

allemaol!” En daar gingen 

ze. Op naar Den Haag.

In totaal vertrokken 

30 tractoren vanuit 

Wichmond-Vierakker 

naar Den Haag.

Aanvragen bijdrage 
Dorpsfonds 2020
Heeft u een goed idee dat bijdraagt 
aan het welzijn en de leefbaarheid van 
Wichmond-Vierakker? En heeft u 
hiervoor financiële middelen nodig? 
Dan kunt u een beroep doen op het 
Dorpsfonds. Dat is een financieel fonds 
ten behoeve van Wichmond-Vierakker. 

Afgelopen jaar deden de Meisjesclub en de 

pleincommissie van basisschool De Garve een 

beroep op het Dorpsfonds. Beide aanvragen 

zijn gehonoreerd. Het Dorpsfonds krijgt 

gelden van de Energiecoöperatie, Dorps-

belang, opbrengst inzameling frituurvet en 

eventuele andere giften. Het bestuur van 

Dorpsbelang beheert het Dorpsfonds. 

Aanvragen

Een aanvraag voor het Dorpsfonds 2020 kan 

worden ingediend tot 1 mei 2020 door een 

mail met daarin uw plannen te sturen naar 

secretariaat@wichmondvierakker.nl. Kijk op 

de website www.wichmondvierakker.nl/

dorpsfonds voor de criteria.
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Nieuws vanuit de sporthal

“Het bestaande bestuur bestond de 

laatste jaren uit drie leden, ieder met 

eigen taken. Na overleg met Ruud en 

Nel werd besloten het bestuur voor de 

toekomst uit te breiden naar vijf 

personen. Gelukkig meldden zich tussen-

tijds ook vrijwilligers om taken op te 

pakken in het bestuur of werkzaam-

heden in de hal. Een aantal mensen 

meldde zich ook aan om op de achter-

grond technische ondersteuning te 

bieden, bijvoorbeeld voor het beheer van 

de installatie of het voortbestaan van de 

sporthal vanuit regelgeving of inno-

vatie”, vertelt Visser. Het bestuur bestaat 

momenteel uit vijf nieuwe leden: Barny 

Visser (voorzitter), Robbie Bouwmeister 

(penningmeester), Rik Vaartjes (secre-

taris), Henk Garritsen (bestuurslid) en 

André Derksen (bestuurslid). De zittende 

bestuursleden Ruud Olthof en Nel Nijen-

huis stoppen eind 2019.

Kosten en uitgaven

In het seizoen 2019-2020 wordt de hal 

net als in voorgaande jaren door 

dezelfde huurders gebruikt. Met deze 

bezetting van ongeveer 700 uur per jaar 

zijn kosten en uitgaven in balans. Visser: 

“Er kan nog wat gereserveerd worden 

voor onderhoud, maar dan houdt het 

echt op. Met alle aanpassingen van de 

laatste jaren, zoals zonnepanelen, ledver-

lichting en bewegingsmelders, worden 

de kosten in de hand gehouden. De 

temperatuur in de hal blijft nog steeds 

een ding. Het nieuwe bestuur gaat 

inventariseren wat de mogelijkheden zijn 

om de hal op een behaaglijke tempera-

tuur te brengen tijdens verhuur. Dit is 

een vaak geuit verzoek dat we zeker 

serieus nemen.”

Oproep

De voorzitter wil via de Ludgerbode ook 

graag nog een oproep doen. “We 

zoeken iemand voor de taken van Nel 

Nijenhuis. Zij zorgt er al jarenlang voor 

dat alles er netjes en schoon uitziet in de 

sporthal. Als iemand deze taken van 

haar wil overnemen, kan hij of zij met 

mij contact opnemen door een mail te 

sturen naar sporthaldelankhorst@

gmail.com. Een eventuele vergoeding is 

bespreekbaar.”

Na het overlijden van voorzitter Bart Leferink - voor alle betrokkenen nog 
steeds een enorm gemis - heeft het sporthalbestuur de exploitatie van de 
hal weer opgepakt. Voorzitter Barny Visser: “De samenstelling van een 
nieuw bestuur had hoge prioriteit. Ruud Olthof en Nel Nijenhuis hadden 
namelijk aangekondigd te willen stoppen met hun bestuurstaken.”

Barny Visser: “Met een bezetting van 

ongeveer 700 uur per jaar zijn kosten 

en uitgaven in balans.”

De plannen voor De Boekenboom worden steeds concreter. 
Dorpsbelang is met de gemeente tot een akkoord gekomen 
om een vierroedige hooiberg op het grasveld bij het milieu-
parkje te plaatsen. Deze hooiberg van 4 bij 4 meter staat al 
bij iemand in het dorp en zal met behulp van het Dorps-
fonds worden aangekocht. Onder de overkapping komen 
o.a. een bankje en enkele boekenkastjes. Achterliggende 
gedachte is het creëren van een sociale ontmoetingsplaats. 

Inmiddels heeft de vuttersgroep toegezegd te helpen 

bij de aanleg van het straatwerk en het plaatsen van 

de hooiberg. Ook de boekenkastjes zullen zij maken. 

De werkgroep (Marijke Hagendijk, Marijn Dijkstra, 

Rianne Neerlaar en Wim Dijkstra) gaat ondertussen 

verder met het nadenken over de inrichting van de 

ontmoetingsplaats. Heeft u nog ideeën of wilt u 

meehelpen laat het dan weten en stuur een e-mail 

naar secretariaat@wichmondvierakker.nl

Ontmoetingsplaats De Boekenboom komt er!
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Het volgende initiatief was het open-

luchtspektakel De Bewaarder. Dat kreeg 

het Oranje Comité namens de gemeen-

schap aangeboden. “Het is toch fantas-

tisch dat hier zoiets groots kan worden 

georganiseerd. Alleen maar met vrijwil-

ligers. Hier is maar één woord op zijn 

plaats: supertrots!”

Jubileumboek

Net als bij de openlucht uitvoering 

gingen ook de voorbereidingen voor het 

jubileumboek ver voor het jubileumjaar 

van start. Het resultaat mag er volgens 

de voorzitter zijn. “Het is een boek dat 

echt in geen enkele boekenkast in 

Wichmond-Vierakker mag ontbreken.” 

Voor, tijdens en na het Oranjefeest hing 

bij menigeen de jubileumvlag te 

wapperen, een geschenk van Dorpsbe-

lang aan de gemeenschap. “Een erg 

mooi gebaar”, aldus Hogendoorn. Het 

feest zelf kende weer een ouderwets 

weekvullend programma. Met de fiets-

tocht, een blagenbal, seniorenavond, 

een zeskamp, volgelschieten en de 

feestavonden in de tent. “Bijzonder was 

dat dit jaar werd begónnen met het 

vogelschieten en -gooien. Het mooie is 

dat je dan gedurende het hele feest 

koning of koningin bent. Waarschijnlijk 

gaat dat volgend jaar weer zo 

gebeuren.” 

Veiling

Op 26 oktober was de officiële afslui-

ting van het jubileumjaar. Na de film-

voorstelling van De Bewaarder in het 

Ludgerusgebouw, werden aansluitend 

in het DOK drie optochtfilms vertoond: 

uit 2019, 2004 en de allereerste uit 

1974. Hogedoorn over die allereerste: 

‘’Vergis je niet. Sommige wagens 

zouden in de huidige optocht niet 

misstaan.” Hierna werden de originele 

illustraties van het jubileumboek bij 

opbod verkocht. Veilingmeester Jan 

Borgman wist op ludieke wijze alle 

kunstwerken aan de man/vrouw te 

brengen. ,,De totale opbrengst was 565 

euro. Een prachtig bedrag dat inmiddels 

aan een afvaardiging van basisschool De 

Garve is overhandigd. De kinderen zijn 

immers de toekomst van het Oranje-

feest”, zegt Hogedoorn. Terugkijkend op 

het jubileumjaar overheerst bij hem een 

trots en voldaan gevoel. “Geweldig dat 

we dit als gemeenschap samen hebben 

neergezet!” Het jubileumjaar was overi-

gens het laatste evenement dat hij als 

voorzitter van het Oranje Comité 

mee maakte; de spreekwoordelijke voor-

zittershamer wordt overgedragen. “Ik 

heb het met veel plezier gedaan en er 

veel van geleerd. Wat ik het meest zal 

gaan missen? Het samenwerken met een 

fantastische club mensen.”

Voorzitter Oranje Comité blikt terug op het jubileumjaar:

“Een voldaan en supertrots gevoel”
“Echt alles was een succes”, zegt Freddy Hogendoorn, voorzitter van het 
Oranje terugblikkend op het achter ons liggende jubileumjaar. “De opzet 
was om elk kwartaal met iets te komen dat bindend zou werken. De aftrap 
was de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie met Sociï. Een bijzonder 
geslaagd samenzijn. Zeer waarschijnlijk komt daar een vervolg op.”

Wordt vervolgd: tabletcursus- en IPad-cursus 
Dorpsbelang heeft het plan opgevat om begin 2020 bij voldoende belangstelling weer een tablet-/IPad-cursus voor senioren 

te organiseren. Deze cursus zal meestal op een middag bij het DOK worden gegeven. De afgelopen tabletcursus bestond uit 

acht bijeenkomsten en alle deelnemers kregen een certificaat. De cursus is gratis. U kunt u opgeven door een mail te sturen 

naar secretariaat@wichmondvierakker.nl.

Hogendoorn bij de appelboom, aange-

boden door De Stugge Veer Cross aan 

het Oranje Comité ter gelegenheid van 

het 100-jarig jubileum.
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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)

Anja Hissink (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

In blijde verwachting
Het kwam dichterbij en het groeide. Zoals een baby groeit bij een zwangere vrouw. 

Het verlangen werd groter en groter totdat het moment aanbrak waarop we het 

aan de wereld konden tonen. We wilden het als trotse ouders laten zien. 

Maandenlang waren er de voorbereidingen, de vele klussen, het naaiwerk, de 

uitnodigingen. Alles moest op tijd klaar zijn. En toen was daar het grote moment. 

We konden eindelijk mensen laten meegenieten van iets waar wij al die maanden 

naar hadden verlangd. We glommen van trots toen mensen vol verwachting op 

bezoek kwamen. Ze werden als eregasten onthaald en verwend met lekkers en 

prachtige woorden, die niet gespeeld waren maar recht uit ons hart kwamen. 

Al die maanden vooraf brachten ons dichter bij elkaar. We werden verbonden als 

een echtpaar. We leerden elkaar kennen op een manier zoals we elkaar nooit 

eerder hadden bekeken. We creëerden vertrouwen, we lachten samen en werkten 

toe naar iets wonderbaarlijks, het theaterstuk ‘De Bewaarder’. Nu alles achter de 

rug is, lijkt het alsof er toch iets is veranderd in ons leven. We lijken meer dan ooit 

verbonden met elkaar binnen Vierakker-Wichmond. We groeten of zwaaien naar 

mensen die we daarvoor nooit hebben gegroet, of spreken ze aan. Het lijkt alsof 

we elkaar nu beter kennen, iets gemeen hebben, iets delen. Trots praten we nog 

steeds over de spannende tijd, de afronding en over de evaluatie. Want ook de 

afronding maakt dat we er nog prachtig op terug kunnen kijken. Misschien met 

tekeningen, foto’s of schilderijen aan de muur. Maar het allermooiste blijft in ons 

hoofd. Het groeide en maakte ons geweldig trots.

HK
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Cadeau Dorpsbelang met vlag en wimpel geslaagd

Er werden ruim 400 vlaggen besteld. Alle 

inwoners kregen een brief waarmee ze op 

vertoon een vlag af konden halen bij 

boerderijwinkel Den 4akker en Bakkerij 

Besselink. En hieraan is in groten getale 

gehoor gegeven. Bij de eindtelling bleken 

er nog slechts 35 over te zijn. 

Omarmd

Hoe dichter we bij de feestweek kwamen, 

hoe meer het oranje kleurde aan menig 

gevel, paal of zelfs tuinhek. Originele 

vlaggenmasten/-stokken werden in gebruik 

genomen, maar ook de creativiteit werd 

aangesproken. Panlatten, rioolbuizen en 

andere potentiële masten werden uit de 

schuur opgeduikeld. De geschreven pers 

pikte het nieuwtje uit Wichmond-Vierakker 

gretig op en er verschenen artikelen over 

de vlag in o.a. Vizier op Bronckhorst, 

Contact en De Stentor. Weken nadat de 

feestweek was afgesloten zagen we de 

vlag nog trots wapperen op een aantal 

plaatsen. Het bestuur van Dorpsbelang is 

erg blij met het enthousiasme waarmee de 

vlag omarmd is en hoopt dat iedereen de 

vlag zal gebruiken zoals in de brief stond 

omschreven: "Hang hem op zodra het 

begint te kriebelen en berg hem weer 

netjes op voor het volgende jaar, zodra op 

zondagavond de laatste klanken uit de tent 

verstomd zijn… Ook andere feestelijkheden 

in onze gemeenschap kunnen worden 

gevierd met de vlag."

Nog geen vlag?

Bent u nog niet in het bezit van een 

vlag, maar wilt u er wel graag een 

hebben? Stuur dan een mailtje naar 

secretariaat@wichmondvierakker.nl.

“Tja...”, verzuchtten we tijdens een bestuursvergadering eind 2018. “Wat geef 
je nou aan de gemeenschap namens Dorpsbelang aan het jubilerende Oranje 
Comité? Iets blijvends? Plaatsen we iets op het feestterrein, of bij de school?“ 
Het moest in ieder geval een cadeau worden voor iedere inwoner van 
Wichmond-Vierakker. En iets dat nog jaren in de vorm van ‘een nieuwe 
traditie’ kan terugkeren tijdens en rond het Oranjefeest. Het werd uiteindelijk 
een vlag, ontworpen door oud-inwoner Hugo Brinkman.


