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AndersAnders
Hoe levendig onze gemeenschap is, blijkt pas écht wanneer activiteiten niet doorgaan. Ondanks de beperkingen die door 

het coronavirus zijn ontstaan, is het mooi om te zien welke initiatieven er toch nog werden ontplooid. De Boekenbarg is in 

gebruik genomen waardoor er een punt ontstond om van lectuur te wisselen. Maar ook een punt dat het Oranje Comité 

aangreep om te fungeren als middelpunt tijdens een bijzonder alternatief voor het Oranjefeest. 

 

Hoe wrang de beperkingen ook zijn, het blijft bijzonder om in een mooie omgeving als de onze te mogen wonen. En dat 

vinden meer mensen. Huizen gaan als warme broodjes over de toonbank. Dit bracht ons op het idee voor een nieuwe 

rubriek in deze Ludgerbode: een Markant Pand. We beginnen met het Java en haar nieuwe bewoners Chiel Vreeken en 

Marjo Cop. Tegelijkertijd heten wij alle andere nieuwe inwoners van harte welkom. Wij beseffen dat ook zij moeten missen 

wat Wichmond en Vierakker bruisend maakt. Maar ook wij ontkomen helaas niet aan corona. Laten wij er desondanks 

samen, binnen de regels, het beste van maken. Veel leesplezier met deze dubbeldikke Ludgerbode en pas goed op elkaar!

Cordrik van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang

De mooiste leesplek in de wijde omtrek

Zomaar wat reacties van bezoekers, 

zoals die te lezen zijn in het gastenboek 

van de Boekenbarg, inmiddels een 

centrale plek in Wichmond-Vierakker. 

Met een boek op het bankje, een ther-

moskannetje koffie en een broodje erbij. 

Dat is genieten. 

Applaus

De Boekenbarg is een prachtig voorbeeld 

van samenwerking en inzet, vooral van 

de groep Vutterklussers. Wat een 

enthousiasme, vakkennis en daadkracht! 

Vele dinsdagen, weer of geen weer, 

werden poeren ingegraven, de hooi-

bergkap verhuisd, bestrating aangelegd, 

een kabel getrokken voor de elektrici-

teitsvoorziening, prachtige houten 

boekenkastjes getimmerd, met een 

inventief sluitsysteem en schuine 

planken. Als extra nog een prachtige 

eikenhouten bank. Kortom, onze 

Boekenbarg is uniek en de mooiste lees-

plek in de wijde omtrek. 

Van een officiële feestelijke opening is 

het door de coronamaatregelen helaas 

niet gekomen. De geweldige hulp van 

velen heeft daardoor nauwelijks 

aandacht gekregen. Vuttersgroep, riet-

dekkers, schilderes van het naambordje, 

schenkers van boeken en alle andere 

betrokkenen: alsnog een groot applaus 

en een luid dankjewel voor het samen 

realiseren van de Boekenbarg!

“Ik ging meteen vol in de remmen, toen ik die mooie Boekenbarg zag.” “Een fijne schuilplek bij een regenbui.” 
“De mens is een wandelend boek, je ziet hier je spiegel beeld in de kast.” “Dankjewel Wichmond! Wat een 
ontzettend leuk initiatief.” 

Een prachtig voorbeeld van samenwerking en inzet.

Boeken over? 

Heeft u nog boeken voor de Boeken-

barg? Die kunt u natuurlijk zelf in de 

kastjes zetten of even langsbrengen 

op Vogelzang 26. Vooral kinder-

boeken zijn erg welkom.



2

De LuDgerboDe

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker 

Algemeen jaarverslag 2019-2020 
in vogelvlucht

Het bestuursjaar 2019/2020 was vooral 

het jaar van het realiseren van concrete 

zaken voor de bewoners van Wichmond 

en Vierakker. En dan hebben we het met 

name over de jubileumvlag vanwege het 

100-jarig bestaan van het Oranje Comité 

en de Boekenbarg. Het laat zien dat het 

bestuur van het Dorpsbelang niet alleen 

vergadert, maar ook daadwerkelijk iets 

doet voor u als bewoner.

Geweldig cadeau

De jubileumvlag werd voor het eerst 

gepresenteerd bij het ‘Theater in de 

openlucht’ en het Oranje Comité vond 

het een geweldig cadeau. Tijdens de 

jaarlijkse feestweek in 2019 bleek ook 

dat de inwoners van Wichmond-Vier-

akker bijna allemaal een vlag hadden 

opgehaald en opgehangen. Wichmond 

en Vierakker kleurden Oranje.

Boekenbarg

De Boekenbarg heeft u inmiddels ook 

vast en zeker al gezien. Ook via deze 

weg wil het Dorpsbelangbestuur alle lof 

uitspreken voor de werkgroep en de 

vutters die deze bijzondere leesplek 

hebben gerealiseerd. 

De werkgroep werd overladen met 

boeken en de Boekenbarg blijkt ook te 

voldoen aan de functie van ontmoe-

tingsplek gezien de veelvuldige aanwe-

zigheid van bezoekers.

Overig

Tijdens de ledenvergadering van 2019 

werd het project ‘Aangenaam Leven’ 

afgesloten. Het geld uit het Dorpsfonds 

werd dit jaar toegezegd aan het School-

plein en de Meisjesgroep. De thema-

avond van Dorpsbelang in het najaar 

werd besteed aan de flora en fauna 

rond Wichmond en Vierakker. En in 

navolging van het project Levend Land-

schap Vierakker zijn inmiddels ook de 

eerste stappen voor eenzelfde project in 

Wichmond gezet. Meer daarover leest u 

elders in deze Ludgerbode.

Voor een uitgebreider verslag verwijs ik 

u graag naar onze website Wichmond-

vierakker.nl.

Wim Dijkstra, secretaris Dorpsbelang 

Wichmond-Vierakker

Voor het eerst in het bestaan van het Dorpsbelang was het niet mogelijk om in maart van dit jaar het 
jaarverslag in de ledenvergadering voor te lezen. We hebben er daarom voor gekozen het gehele verslag op 
onze website te zetten en in de Ludgerbode een korte samenvatting te plaatsen om u nieuwsgierig te maken.
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Bart Hiddinga: ”Het is ook goed voor de saamhorigheid” 

Levend Landschap Vierakker 
wordt breed gedragen

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

(SLG) ontwikkelde het concept voor 

Levend Landschap. Doel van deze onaf-

hankelijke stichting is het begeleiden van 

lokale initiatieven om het landschap te 

verfraaien en de leefbaarheid te ver -

groten. Via het SLG zijn er ook subsidies 

mogelijk. Op uitnodiging van Bart 

Hiddinga organiseerde SLG in 2018 een 

bijeenkomst in Theetuin Vierakker. 

Tijdens deze avond konden inwoners 

van Vierakker ideeën inbrengen die zij 

graag verwezenlijkt wilden zien. Bart 

Hiddinga: “Dat heeft uiteindelijk een lijst 

met 20 ideeën opgeleverd. Vervolgens 

zijn er werkgroepen geformeerd die 

daarmee aan de slag zijn gegaan.” 

Verkeersveiligheid

De werkgroepen hebben niet stilge-

zeten. Bart Hiddinga somt moeiteloos 

de resultaten van hun inspanningen op. 

“Bewoners konden zaad van wilde 

bloemen bestellen en zaaien. Dat is nu 

twee keer gebeurd, de laatste keer ging 

het om 4.000 m2. Er zijn zo’n 50 nest-

kastjes gemaakt en opgehangen die 

waren voorbereid door Timmerfabriek 

Besseling. Er zijn ruim 1.100 bomen en 

struiken op particuliere grond geplant 

waaronder fruitbomen. En waar in de 

berm bomen waren doodgegaan, zijn 

nieuwe geplant. De werkgroep verkeers-

veiligheid heeft samen met de gemeente 

en Dorpsbelang de veiligheid op de krui-

singen IJselweg/Vierakkersestraatweg en 

de Koekkoekstraat/ Vierakkersestraat weg 

aangepakt door er meidoorns langs te 

zetten. Automobilisten minderen daar-

door hun snelheid. Een wandelwerk-

groep is druk bezig een route rond 

Vierakker uit te zetten. Ook zijn er 

traditionele houten hekken gemaakt 

en geplaatst en hebben mensen zich 

opgegeven om regelmatig het zwerfaval 

in de bermen op te ruimen.”

Mooie bijvangst

Het doet Hiddinga telkens weer deugd 

om te zien hoe groot de bereidwilligheid 

onder de inwoners is om mee te doen. 

“Vierakker telt maar zo’n 120 huishou-

dens. Maar als je ziet hoeveel respons er 

op een oproep komt. Echt fantastisch 

om te zien hoe breed het gedragen 

wordt. Je merkt ook dat het goed is voor 

de saamhorigheid. Mensen leren elkaar 

kennen. Dat is een mooie bijvangst van 

het project Levend Landschap. Het 

project wordt tweeëneenhalf jaar door 

het SLG begeleid. Die periode is nu bijna 

ten einde. Maar we zijn al aan het 

onderzoeken in welke vorm we het 

project zelf voort kunnen zetten.”

Als je Vierakker binnenrijdt, kan het je bijna niet ontgaan. Perceeltjes met 
bloeiende, wilde planten, netkastjes aan bomen, nieuwe aanplant van 
bomen en houten weidehekken. Het zijn zomaar wat voorbeelden die het 
project Levend Landschap Vierakker heeft opgeleverd. Initiatiefnemer Bart 
Hiddinga: “Ik ben telkens weer aangenaam verrast als ik zie hoeveel 
mensen mee willen doen.”

Ook in Wichmond is een werk-

groep Levend Landschap gefor-

meerd. Ellen Hoogeveen, Theo 

Hamer, Rob Zweep en Wim 

Dijkstra staan in de startblokken. 

“Eigenlijk zouden we in maart 

van dit jaar een brainstormsessie 

voor bewoners houden. Maar 

toen brak de eerste coronagolf uit 

gevolgd door de vakantieperiode. 

En inmiddels zitten we in de 

tweede coronagolf”, zegt Ellen 

namens de werkgroep. “We 

denken op dit moment na over 

de vraag hoe we in deze tijd het 

initiatief verder van de grond 

kunnen tillen. Misschien een 

online brainstormsessie… Daar 

zijn we nog niet uit. Maar we 

gaan er zeker mee door.” 

Kortom, wordt vervolgd.

Levend 
Landschap 
Wichmond 

Bart Hiddinga: “Als je ziet hoeveel respons er op een oproep komt.”
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Het eerste jaar was direct al gedenkwaardig

“Eer om voorzitter van het Oranje Comité 
te mogen zijn”

Henk (37) is in het dagelijks leven 

business consultant bij Q-Ray, een bedrijf 

dat apps en software voor de agrarische 

sector ontwikkelt. Hij groeide op in 

Toldijk en woont sinds 2018 met 

echtgenote Kelly in Wichmond. Sinds 

augustus is het gezin uitgebreid met 

Noor. Henk voelt zich aan de Dorpsstraat 

als een vis in het water. “Het is erg mooi 

wonen hier, in een levendige gemeen-

schap met veel saamhorigheid.”

Dorpsquiz

Zijn eerste jaar als voorzitter was direct al 

gedenkwaardig. Het Oranje Comité was 

druk bezig de feestweek 2019 te organi-

seren. Besloten was bijvoorbeeld om het 

koningsschieten naar voren te halen, 

zodat iemand een week lang koning is. 

Totdat het coronavirus toesloeg en 

duidelijk werd dat de hele feestweek niet 

door kon gaan. “Tja, toen moesten we 

dus over een alternatief na gaan denken. 

En dat was best lastig. Het moest iets 

gezelligs zijn en iets wat mensen samen 

konden doen. Uiteindelijk kwamen we 

uit bij een dorpsquiz. Eerlijk gezegd 

hebben we daarbij gekeken naar Laren 

waar ze al vaker zo’n quiz hebben geor-

ganiseerd. Hun quizboek hebben we 

vervolgens helemaal verbouwd.”

Mini-optocht 

“Alleen al de voorbereiding was erg leuk 

om te doen. De quiz zelf is super 

verlopen. Er waren maar liefst 29 teams 

met elk 10 personen. Dus bijna 300 

deelnemers in totaal! En het was 

prachtig om te zien hoe enthousiast de 

teams waren. Dat begon al bij de 

aanloop er naartoe. Als je zag hoeveel 

werk teams alleen al hadden gemaakt 

van het ophalen van de quizboeken. Het 

leek wel een mini-optocht. Toen ik dat 

allemaal zag was ik echt geweldig trots. 

En dat zoeken naar de jokers, dat ging 

me toch fanatiek. We hadden er eentje 

hier bij de beek verstopt. Sommige 

mensen stonden tot aan hun middel in 

het water om die joker te zoeken,” lacht 

Henk. 

Volgend jaar

Hoe in 2021 de feestweek er uit zal zien 

blijft voorlopig nog ongewis met het oog 

op het onvoorspelbare karakter van de 

corona-uitbraak. Die onzekerheid maakt 

het voor het Oranje Comité erg lastig 

om nu als iets te organiseren. Voor-

alsnog zijn ze gewoon begonnen met de 

eerste, globale voorbereidingen. Mocht 

de feestweek ook in 2021 onverhoopt 

niet doorgaan, komt er dan wellicht 

weer een dorpsquiz? “Dat zou zomaar 

kunnen. Maar wat we dan precies gaan 

doen, weten we nu nog niet. Als het 

maar veilig, gezellig én voor jong en oud 

is.” Het eerste jaar mag dan geheel 

anders zijn verlopen dan verwacht, spijt 

van zijn besluit om voorzitter te worden 

heeft Henk geenszins. “We hebben een 

erg leuk team als bestuur. Ik vind het een 

eer dat ik daar de voorzitter van mag 

zijn. En dat ik mee mag werken aan het 

doel van het Oranje Comité: de saamho-

righeid en de levendigheid in 

Wichmond-Vierakker in stand houden.”

“Henk, hoe zit het met jouw gemeenschapsgevoel?” vroeg Freddy 
Hoogendoorn, toen nog voorzitter van het Oranje Comité, terloops in 2019. 
“Ik zei dat dat wel goed zat. En dat ik verbinding tussen mensen erg 
belangrijk vind. Toen kwam de vraag of ik de nieuwe voorzitter van het 
Oranje Comité wilde worden. Maar dat ging me te vlot. Ik heb eerst zitting 
genomen in het bestuur om te zien hoe het allemaal ging. Na een jaartje 
heb ik gezegd graag voorzitter te willen worden”, zegt Henk Huurnink.

Henk Huurnink: “Toen ik dat allemaal zag was ik echt geweldig trots.”
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Het betreft een karakteristieke woning 

van ongeveer 130 jaar oud die van 

origine is gebouwd als koffiehuis met 

daarachter een paardenstalling voor de 

bezoekers van de St. Willibrorduskerk. 

Later is de bestemming veranderd in 

kosterij waarbij de paardenstalling de 

functie van boerderij kreeg.

Café

Deze tweedeling is nog steeds waar-

neembaar omdat deze gedeelten zijn 

verworden tot twee aparte woon-

bestemmingen. In het voorste gedeelte, 

waar wij te gast zijn, hebben ooit nog 

twee dames gewoond die werkzaam 

waren als couturiers voor het koninklijk 

huis. Dit moet zijn geweest tot medio 

jaren 60 van de vorige eeuw. De serre 

aan de kerkzijde werd verwijderd en 

heeft plaatsgemaakt voor een aanbouw. 

Er kwam een café in het pand en de 

aanbouw werd gebruikt als biljartkamer. 

De stille getuigen hiervan zijn de putjes 

in de houten vloer, veroorzaakt door de 

biljartkeus die op de grond belandden 

tijdens het biljarten. Zo ook de twee 

deuren die leiden naar het dames- en 

herentoilet. Op dit moment fungeert het 

damestoilet nog steeds als sanitair 

(badkamer) maar nu in gender-neutrale 

vorm.

Winkeltje

Een plank over het water moest de 

kerkgangers droog naar het café leiden. 

Aan de andere kant van het café kwam 

een winkeltje waar producten van het 

eiland Java werden verkocht. Dat is de 

reden waarom het pand de naam Java 

draagt en sommige mensen het café 

nog herinneren als café Java. Het 

winkeltje en café (van ome Jozef en 

tante Paula Arends) zijn gebleven tot 

halverwege de jaren 70 waarna het 

pand een complete woonbestemming 

kreeg. Inmiddels zijn Chiel Vreeken en 

Marjo Cop de trotse bezitters van het 

voorste deel, nadat zij hun stulpje in 

Apeldoorn in 2019 verruilden voor dit 

mooie pand. De insteek is om het 

authentiek te verbouwen. En dat lijkt bij 

ons bezoek al erg goed gelukt. 

Chiel en Marjo, bedankt voor jullie gast-

vrijheid en welkom in de gemeenschap.

Markant Pand 

Java
Wanneer u Wichmond verlaat en Vierakker binnenrijdt, passeert u de St. 
Willibrorduskerk, die dit jaar 150 jaar is geworden. Net voorbij deze kerk, 
schuin tegenover de eerste inrit van het Suideras, ziet u rechts een weel-
derige bosschage met daarachter een pand, dat door een makelaar als 
herenhuis wordt aangemerkt. 

Chiel en Marjo wonen sinds 2019 in de fraaie woning.

Nieuwe rubriek
‘Markant Pand’ is een nieuwe 

rubriek in de Ludgerbode. In deze 

rubriek nemen we elke keer een 

bijzonder pand in Wichmond-

Vierakker onder de loep. 
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Op pompoenenjacht in Wichmond

Dorpsbelang organiseert griezeltocht

De laatste jaren leeft Halloween steeds 

meer onder de jeugd. Door corona 

dreigde dat dit jaar in het water te 

vallen. Dorpsbelang Wichmond-

Vierakker besloot op zoek te gaan naar 

iets wat wél mogelijk zou zijn. Zo raakte 

het bestuur geïnspireerd door een 

pompoenenjacht die zijn oorsprong vindt 

in Amerika. Snel werd er eerst contact 

gezocht met de gemeente Bronckhorst 

om te laten toetsen of dit evenement 

past binnen het huidige coronabeleid. 

De volgende werkdag volgde er al een 

akkoord, mits de algemeen geldende 

regels in acht werden genomen. Binnen 

een week was het hele evenement op 

poten gezet. Dit resulteerde in een 

succesvol verlopen puzzel-/griezeltocht.

Saamhorigheid

Veel inwoners hadden hun raam en of 

tuin in Halloweensfeer gebracht en 

kinderen gingen enthousiast op zoek 

naar pompoenen. Iedereen leek zin te 

hebben in een verzetje, in een tijd 

waarin toch veel evenementen worden 

afgelast. Wichmond en Vierakker lieten 

weer zien dat de saamhorigheid in deze 

gemeenschap groot is. “Waar een klein 

dorp, groot in kan zijn” was dan ook 

een veelgehoorde leus die deelnemers 

regelmatig met trots uitspraken. Dorps-

belang Wichmond-Vierakker heeft al te 

kennen gegeven dat zij dit evenement 

volgend jaar zeker een vervolg willen 

geven. Enthousiaste vrijwilligers die 

volgend jaar willen helpen bij dit evene-

ment kunnen zich alvast aanmelden via 

info@wichmondvierakker.nl.

Het griezelde in het weekend van 31 oktober jl. in de dorpskern van Wichmond. Vele tuinen en ramen waren 
omgetoverd in Halloweensfeer. ’s Avonds werden de lichtjes ontstoken en gingen de kinderen gekostumeerd op 
pompoenenjacht. De jongere kinderen telden de pompoenen terwijl de oudere kinderen op zoek gingen naar letters. 
Daarmee moesten zij de zin ‘Griezelen in Wichmond’ in elkaar puzzelen. Bij de Boekenbarg konden zij aan het einde 
van hun jacht de antwoorden inleveren en hun trofee in ontvangst nemen: een traktatie gemaakt door dagopvang 
‘Puur Natuur’ uit Hengelo.
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Vanwege de coronamaatregelen was het niet 
mogelijk het jaarverslag tijdens de algemene 
ledenvergadering te presenteren. Ook de kas-
commissie kon niet bij elkaar komen. Als bestuur 
hebben we gemeend dat we u toch het financieel 
jaarverslag moeten presenteren. We doen dit nu 
summier in deze Ludgerbode. Het uitgebreide 
jaarverslag kunt u via de website 
Wichmondvierakker.nl opvragen.

Het banksaldo van de lopende rekening was op 1 januari 

€ 7.175,- en op 31 december € 1.244,-. Dus een negatief 

resultaat van € 5.931. Dit werd vooral veroorzaakt door 

de jubileumvlaggenactie waar u allen van hebt kunnen 

genieten. De kosten hiervan bedroegen ongeveer € 3.500,-. 

Dorpsfonds

Het banksaldo van de spaarrekening was op 1 januari 

€ 9.420,- en op 31 december € 1.0521,-. Een positief 

resultaat van € 1.100,-. Onze financiële situatie is dus goed 

te noemen. Bij het jaarresultaat is nog niet de financiële 

vergoeding van de energie coöperatie meegenomen. Ook 

zijn nog niet alle toegezegde bedragen van het Dorpsfonds 

uitgekeerd. Wel zijn er al diverse kosten van de Boekenbarg 

erin meegenomen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 

geprikkeld om het gehele jaarverslag aan te vragen via de 

eerdergenoemde website.

Evert Roozendaal, penningmeester Dorpsbelang 

Wichmond-Vierakker

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker 

Beknopt financieel jaarverslag 2019 
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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) 

Anja Hissink (algemeen lid)

Vacature (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

Het wachten waardHet wachten waard
Wij zijn een druk en bevlogen volk. Met ons werk, sporten, ons gezin. 

Alles gaat van nog even dit en even dat. Zo vergeten we soms te genieten 

van de mooie en bijzondere dingen om ons heen. Totdat er opeens iets is 

wat ons totale leven op de kop zet. Door Covid 19 zijn we gedwongen om 

dingen anders te organiseren. Op de rem te trappen en te relativeren waar 

we met z’n allen zo druk mee bezig waren. Nu zien we dat het ook heel 

anders kan.          

Nu staan we op een zaterdagmorgen met een groepje mensen heel rustig 

te wachten bij onze plaatselijke bakker. Gemoedelijk praten we daar over 

koetjes en kalfjes en hebben de tijd om eens rustig naar een ander te 

luisteren. Je spreekt mensen die normaal gehaast hun halfje wit, halfje 

bruin afrekenen, want het kind moet sporten. Nu is er tijd voor een 

praatje. Zelfs als je daar je buurman ontmoet is dat speciaal. Je ziet ineens 

een heel andere mens. Geduldig staan we te keuvelen. Al missen we 

natuurlijk de middagen van het buurtbankje, onze spontane bezoekjes aan 

vrienden of onze avonden met de hele familie om tafel, we hebben er iets 

anders voor teruggekregen. Het bezoek aan de bakker krijgt wekelijks 

meer waarde. Zelfs bij binnenkomst in de winkel straalt het rust en 

warmte uit. Nee, niet alleen de warmte van het pas gebakken brood, 

echte warmte. We hebben weer tijd voor elkaar en staan elkaar niet 

gehaast in de nek te hijgen.

Covid 19 moet natuurlijk snel voorbij gaan. Dat willen we allemaal graag. 

Maar ik hoop oprecht dat we dit gevoel kunnen blijven koesteren. We 

kunnen afspreken dat we af en toe gewoon eens buiten gaan staan 

wachten en daar weer net als nu onze belangstelling voor anderen tonen. 

Gewoon even bijpraten. Dat is beslist het wachten waard! 

HK
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Vanwege het tussentijds aftreden van Robbie 
Bouwmeister is Dorpsbelang Wichmond-Vierakker 
op korte termijn op zoek naar een nieuw (algemeen) 
bestuurslid. Bovendien treedt secretaris Wim Dijkstra 
volgens schema in maart 2021 af. Ook voor hem 
zoeken we vervanging. Dus wilt u bestuurslid worden 
bij een actieve vereniging en wilt u uw steentje 
bijdragen aan het lokale belang, geef u dan op! 

Het bestuur van Dorpsbelang vergadert ongeveer zesmaal per 

jaar, eenmaal per jaar is er een ledenvergadering en eenmaal 

een thema-avond. Verder zijn er tussendoor mogelijk bijeen-

komsten met diverse werkgroepen en bijeenkomsten met de 

gemeente en dorpsbelangen uit andere kernen. Het bestuur 

van Dorpsbelang wil een zo goed mogelijke afspiegeling zijn 

van de inwoners van Wichmond en Vierakker. Een bestuur dus 

waarin zoveel mogelijk leden uit de verschillende groeperingen 

zitting hebben.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot een van de 

huidige bestuursleden of stuur een e-mail naar het secretariaat. 

U kunt hiervoor de colofon van deze Ludgerbode raadplegen.

Gezocht: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang


