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Vieren, herinneren en herdenkenVieren, herinneren en herdenken
We hebben 2019 afgesloten, het jaar waarin we het 100-jarig bestaan van het Oranjecomité groots hebben gevierd. 

En dan nu 2020. Wederom een jaar waarin we als 1226 jaar jonge gemeenschap genoeg hebben te vieren. Dat de Sint 

Willibrorduskerk dit jaar 150 jaar bestaat bijvoorbeeld. Ook is dit het jaar waarin wij herdenken dat het 75 jaar is geleden 

dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. In het kader daarvan doet een bijzondere groep wandelaars Wichmond-Vierakker 

aan. Meer daarover leest u in deze Ludgerbode.

 

Inmiddels is vrede en veiligheid bijna een vanzelfsprekend goed en leven wij in de waan van de dag. In een tijd waarin wij 

werken aan onze toekomst en aan de verfraaiing van onze omgeving. Met het oog op dat laatste krijgt Leefbaar Landschap 

Vierakker een vervolg in Wichmond om ook daar extra vorm te geven aan een natuurlijke invulling. Tot slot is er het project 

de Boekenboom dat na jaren voorbereiding eindelijk gerealiseerd kan worden. Mooi dat een vraag die vanuit een enquête 

ontstond op zo’n manier gestalte krijgt. Laten wij herinneren, herdenken en er samen wat moois van maken!

Cordrik van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang

De Boekenboom staat er

Vele dinsdagen zijn de gepensioneerden 

bezig geweest. Maar het resultaat mag 

er zijn. Vutters, namens het bestuur van 

Dorpsbelang, hartelijk dank! Ook dank 

aan de firma Hissink die het riet van de 

hooiberg heeft gerenoveerd.

Boeken lenen

De boeken zijn voor iedereen gratis 

beschikbaar. Er zijn boeken voor peuters, 

kleuters, adolescenten, studenten et 

cetera. Voor iedereen dus. Ook passe-

rende wandelaars of fietsers mogen er 

gebruik van maken. Het verzoek is wel 

om boeken die u uit een kastje pakt, 

maar niet meeneemt, op dezelfde plek 

terug te zetten. Een aantal dames van de 

werkgroep zal alles bijhouden en voor 

nieuwe boeken zorgen. Heeft u boeken 

over laat het dan weten aan Marijn 

Dijkstra, Marijke Hagendijk of Oda Nijen-

huis. Gebruik de kleine hooiberg ook als 

ontmoetingsplek om met elkaar af te 

spreken, om te schuilen als het regent of 

als schaduwplek op een zonnige dag. 

Officiële opening

Op 19 april a.s. wordt de ontmoetings-

plek officieel geopend door een bekende 

Nederlander. Dan zal ook de definitieve 

naam van de ontmoetingsplek worden 

onthuld. Die middag zal er vanaf 14:00 

uur een leuk programma plaatsvinden 

met literaire en muzikale activiteiten 

rondom de hooiberg. De officiële uitno-

diging met het programma volgt nog.

Levend Landschap 
nu ook in Wichmond

Hoe maken we Wichmond en het 
omliggende gebied tot een nóg 
mooiere en fijnere plek om te wo-
nen en te recreëren? Dat kan via 
het project Levend Landschap. In 
navolging van Vierakker gaat dat 
nu ook in Wichmond van start.

Je kunt het je bijna niet voorstellen, 

maar soms zit het in kleine dingen. 

Heeft u een idee, een wens of een 

goed advies? Houd uw brievenbus 

dan goed in de gaten, want zeer 

binnenkort nodigen we u uit voor een 

eerste brainstormsessie, de zogeheten 

‘bewonersavond’. Op deze avond 

willen we ideeën delen, uitwerken en 

inbrengen in het project Levend Land-

schap Wichmond. Vervolgens zullen 

we als bewoners, met ondersteuning 

vanuit de Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland, zo veel mogelijk invulling 

gaan geven aan deze ideeën. We zien 

uit naar uw komst op deze avond.

De initiatiefnemers

De vutters-groep, die bij Sociï vrijwilligerswerk doet, is de laatste tijd extra 
actief geweest bij het milieuparkje om de Boekenboom in Wichmond te 
plaatsen. Eerst moest de kleine hooiberg naar de definitieve plek worden 
verplaatst. Daarna werd het straatwerk aangelegd en moesten de boeken-
kastjes worden vervaardigd.
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Op 3 mei komen ze door Wichmond-Vierakker

Nabestaanden veteranen maken pelgrims-
tocht door Achterhoek 

De 150 wandelaars gaan verdeeld in 

kleine groepen onder leiding van gidsen 

op pad. Omdat de route ook door 

Wichmond voert, is het 4 mei Comité 

Wichmond-Vierakker bij de organisatie 

ervan betrokken. Voorzitter Elsitha 

Turnhout-Pieterse: “De nabestaanden 

hebben aangegeven dat ze naar plekken 

willen waar iets gebeurd is in de oorlog. 

In Vierakker gaan ze naar de 

begraafplaats bij de katholieke kerk. 

Daar hebben tijdelijk militairen begraven 

gelegen. Daarna gaat de groep naar de 

algemene begraafplaats in Wichmond 

om daar de dertien oorlogsgraven te 

bezoeken. Vervolgens gaan ze naar de 

watermolen bij kasteel Hackfort. Daar 

geeft het Warnsvelds Mannenkoor een 

kort optreden. In het kasteel was tijdens 

de oorlog een militair hospitaal.”

Vlaggen

De wandeltocht van de nabestaanden 

vormt een onderdeel van een 13-daagse 

reis door Nederland. Ze doen daarbij 

locaties aan die iets met de oorlog te 

maken hebben. Ook gaan ze op 5 mei 

naar Wageningen. ‘’Zelf noemen ze hun 

reis een pelgrimstocht. ‘In our fathers’ 

footsteps’, een tocht waarin ze 

persoonlijke ervaringen met elkaar 

delen. Daardoor zal er een speciale band 

tussen de nabestaanden ontstaan. Erg 

privé dus. Vandaar dat het ook 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat 

buitenstaanders zich aansluiten bij de 

groep. Maar het is natuurlijk wel leuk als 

iedereen in Vierakker-Wichmond de vlag 

uithangt op 3 mei. De wandelaars zullen 

rond 11.00 uur in het dorp arriveren”, 

zegt Elsitha. Die benadrukt dat de 

wandeltocht op 3 mei geen invloed 

heeft op de jaarlijkse 4 mei herdenking 

in Wichmond-Vierakker. “Die gaat 

uiteraard gewoon door, met extra 

aandacht voor 75 jaar bevrijding.”

 

Op 3 mei trekt een bijzondere groep wandelaars door Wichmond-Vierakker. 
Het zijn 150 nabestaanden van Canadese militairen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de Achterhoek streden. Initiatiefneemster is de Canadese 
Karen Hunter. Haar vader liet een dagboek na waarin hij zijn belevenissen in 
de oorlog gedetailleerd vastlegde. Dat dagboek vormt de leidraad voor een 
60 km lange wandeltocht. Die voert de nabestaanden van Megchelen, via 
Doetinchem, Baak en Almen naar Gorssel. De tocht is verdeeld over drie 
dagen.

Op de begraafplaats in Wichmond zullen 

de oorlogsgraven worden bezocht.

Bent u geïnteresseerd in schone duurzame zonne-
energie, maar is het om welke reden dan ook niet 
mogelijk zonnepanelen op uw eigen dak te plaat-
sen? Dan is het gezamenlijk zonne-energie opwek-
ken in de buurt dé oplossing. De Energie Coöperatie 
Wichmond Vierakker (ECWV) is onlangs met de 
tweede ronde van start gegaan.

De ECWV heeft in maart 2016 haar eerste project 

gerealiseerd op de daken van sporthal Sociï in Wichmond 

en het GEWO-bedrijfspand aan de Zonnehorst in Zutphen. 

De ECWV biedt belangstellenden nu de kans om 

gemakkelijk en zonder zorgen eigen zonne-energie op te 

wekken op de daken van Gitte Wisselink aan de 

Gelderhorst 1 in Zutphen en de Werf aan de Enkweg 11 in 

Vorden. Op deze manier kunt u niet alleen uw eigen 

duurzame energie opwekken, maar ook rendement op de 

investering ontvangen. Er is wat het ECWV betreft geen 

maximum aan het aantal panelen. Mochten er meer dan 

600 nodig zijn, dan gaat de coöperatie voor ronde drie.

Meer weten?

Geïnteresseerd? Kijk dan op de website ecwv.nl. Of kom 

naar de algemene ledenvergadering op 10 maart. Die 

begint om 20:00 uur op camping de Warnstee, 

Lankhorsterstraat 34, 7234 ST Wichmond.

Hiltjo Carp, voorzitter ECWV

Zonne-energie oogsten met de ECWV
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7 maart: Koppel-darts

Aanvang 14:00 uur

D’n Olde Kriet

18 maart: Lezing ‘Wij lopen 

samen de weg naar Pasen’

Aanvang 20:00 uur

Dorpsstraat 16

22 maart: Huiskamerconcert

Aanvang 15.00 uur

Okhorstweg 4

26 maart: Ludgervesper

Aanvang 19:00 uur

Vierakkersestraatweg 31

26 maart: Algemene 

Ledenvergadering 

Dorpsbelang 

Aanvang 20:00 uur 

Ludgerusgebouw

29 maart: Paasconcert

Aanvang 15:00 uur 

Vierakkersestraatweg 31

7 april: Paasactiviteit voor 

kinderen

Aanvang 14:30 uur

Dorpsstraat 16

12 april: Vrolijk Paasontbijt

Aanvang 08:45 uur

Dorpsstraat 16

19 april: Opening 

Boekenruilplaats 

Aanvang 14.00 uur

Beeklaan

22 april: Lezing ‘Reis 

naar kroonjuwelen van paleis 

‘t Loo’

Aanvang 20:00 uur

Dorpsstraat 16

26 april: Warm welkom 

nieuwe bewoners

Aanvang 20:00 uur

Ludgerusgebouw

26 april: Koningsnacht

Aanvang 21:00 uur

Ludgerusgebouw

4 mei: Bezoek Rozenkwekerij

Aanvang 10:00 uur 

Dorpsstraat 16

4 mei: Nationale Herdenking

Aanvang 19:30 uur

Dorpsstraat 16 – algemene 

begraafplaats

6 mei: Reisje Oecumenische 

Vrouwengroep

Aanvang 08:30 uur 

Dorpsstraat 16

9 mei: Bevrijdingsconcert

Aanvang 20.00 uur

‘t Suideras

10 mei: Bloemen en bijen

Aanvang 10.30 uur

Theetuin, Vierakker

17 mei: Hap en stap

Aanvang 10:00 uur 

Vierakkersestraatweg 31

23 mei: Loting Spartamet-race 

2020

Aanvang 20:30 uur

D’n Olde Kriet

27 mei: Slotavond 

Oecumenische Vrouwengroep

Aanvang 19:30 uur 

Dorpsstraat 16

31 mei: 12-uurs Spartamet-

race

Aanvang 09:30 uur

D’n olde Kriet

7 juni: Sociïdag 2020

Aanvang 10:00 uur

Sociï sportterrein

27 juni: Braderie 

Aanvang 11:00 uur

Dorpsstraat 16

22 augustus: 

Vogelschieten/-gooien

Aanvang 19:00 uur

Ludgerusgebouw

23 augustus: 

Openluchtdienst

Aanvang 10:00 uur 

Locatie nog niet bekend

23 augustus: Oriënteringsrit

Aanvang 12:00 uur

Ludgerusgebouw

27 augustus: Seniorenavond

Aanvang 19:00 uur

Ludgerusgebouw

28 augustus: Kinder- en 

volksspelen

Aanvang 14:00 uur

Feestterrein

28 augustus: Feestavond

Aanvang 20:30 uur

Feestterrein

29 augustus: Fiets ‘m erin!

Aanvang 13:30 uur

Feestterrein

29 augustus: Feestavond

Aanvang 21:00 uur

Feestterrein

30 augustus: Grote optocht

Aanvang 14:00 uur

Wichmond

13 september: 

De Stugge Veer Cross 2020

Aanvang 09:00 uur

Feestterrein

15 oktober: Thema-avond 

Dorpsbelang 

Aanvang 20:00 uur

Locatie nader te bepalen

Elke eerste dinsdag van de 

maand wordt er bij DOK 

samen gekookt. 

Kijk voor de meest actuele 

agenda op facebook of 

wichmondvierakker.nl.

Noteer alvast in uw agenda

Volksdansen is een ideale manier om in beweging te 
blijven. Muziek en beweging zijn goed voor een mens. 
Bij het dansen gaat het beslist niet om perfecte 
dansen te laten zien, maar om plezier beleven, lachen 
en dansen. Je dagelijkse zorgen even vergeten. Dat 
kan bij de dansgroep 55+ Vierakker/Wichmond.

Een gediplomeerde docente leert de deelnemers stap voor 

stap de dansen. Volksdansers worden nog wel eens verward 

met boerendansers. Maar Dansgroep 55+ Vierakker/

Wichmond danst niet de Drikusman, maar voert juist dansen 

uit die van over de grens komen. 

Proeflessen

Bent u tussen de 55 en 80 jaar? Kom dan eens 

binnen voor een paar proeflessen om het zelf te 

ervaren. Ondanks dat de groep in Wichmond-

Vierakker danst, zijn de deelnemers uit deze plaatsen 

in de minderheid. De groep zou het leuk vinden als 

dat verandert. Op dinsdagavond wordt er van 18.00- 

19.30 uur gedanst in het Ludgerusgebouw in 

Vierakker. Op sommige dagen wordt er uitgeweken 

naar Withmundi in Wichmond. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Ria Maalderink 

telefoon 06-21637044

Volksdansen maakt vrolijk en fit
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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

Pech onderweg… Pech onderweg… 
wat geweldig zeg!wat geweldig zeg!
Op een middag rijdt een keurige dame uit Apeldoorn door de omgeving van 

Wichmond. Ze wil haar auto parkeren op de parkeerplaats van Sociï om een 

broodje te eten en even wat te rusten. Als ze later de motor start begint een 

lampje op haar dashboard te knipperen. Ze durft niet naar huis terug te rijden en 

verbeeldt zich dat ze iets ruikt, alsof er iets verschroeit. Ze zoekt naar het nummer 

van de dichtstbijzijnde garage en rijdt er naar toe. Het is druk in de werkplaats 

maar de eigenaar neemt alle tijd. 

Ondanks de drukte stelt hij vast wat er kapot is en stelt voor dat ze een paar uur 

geduld moet hebben. Ze kan wachten bij het Ludgerus. Op haar chique schoenen 

met hak wandelt ze naar Vierakker. Daar wordt ze vriendelijk bedient met heerlijke 

koffie, een bonbon en een luisterend oor. Een uur later wordt ze gebeld, de auto is 

klaar. De monteur brengt de auto wel even naar Vierakker, want hij moet toch bij 

een klant in de buurt zijn. De mevrouw is sprakeloos van zoveel behulpzaamheid. 

“Wat zijn jullie verwend, met zoveel vriendelijkheid. Dat kom je bijna nergens meer 

tegen”, zegt ze lachend. Ze heeft gelijk. Wij zijn er aan gewend geraakt omdat het 

zo vanzelfsprekend is. Misschien waarderen we de gemoedelijkheid in ons dorpje 

wel te weinig, want het blijkt dus echt heel bijzonder te zijn!
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St. Willibrorduskerk bestaat 150 jaar 

Ludgervesper 

Op donderdag 26 maart om 19:00 uur 

is er een Ludgervesper met na afloop 

een drankje en een hapje. Ook is er een 

wandeling door de Ludgertuin.

Paasconcert

Op zondag 29 maart om 15:00 uur is 

er een Paasconcert. Het ‘Ensemble Ars 

Foreat’ speelt onder leiding van de 

Tsjechische violiste Michaela 

Hollmannová werken van Tartini, Vivaldi 

en Handel. Ook hoort u verschillende 

beroemde aria’s van Caccini en Vivaldi 

met tot slot het onsterfelijke ‘Erbarme 

Dich’ van Johan Sebastian Bach. Voor 

deze gelegenheid is de Zweedse 

mezzosopraan Helena van Heel 

uitgenodigd, een zangeres met muzikale 

wortels in de Zweedse koortraditie. 

‘Hap en stap’

Op zondag 17 mei, aansluitend aan de 

viering van 10:00 uur is er een culinaire 

wandeling door Vierakker-Wichmond. 

Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. Wilt 

u meehelpen? U kunt u aanmelden via 

info@demooistekerk.nl of bij leden van 

de werkgroep 150 jaar kerk.  

Kijk voor meer informatie op 

www.demooistekerk.nl 

De Willibrorduskerk bestaat dit jaar anderhalve eeuw en dat wil het kerkbestuur niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Om het jubileum aandacht te geven wordt er verspreid over het jaar een 
aantal bijzondere activiteiten georganiseerd. 


