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Oranje bovenOranje boven
Het leven mag een feestje zijn, je zult wel zelf de slingers moeten ophangen. Inmiddels hebben we ruim een jaar menig 

feestje moeten missen. Sociale contacten zijn beperkt en de waan van de dag heeft een nieuwe vorm gekregen. Ouders 

spreken elkaar nog bij het schoolplein, delen nieuwtjes en creëren wat onrust voor het overige verkeer. Dingen die juist in 

deze tijd meer opvallen dan voorheen. Misschien een mooi moment om gezamenlijk bewust te worden hoe mooi we hier 

wonen. In een woongemeenschap waar we nog een eigen bassischool hebben. Waar de gastvrijheid nog groot is en waar 

een kraampje met zelfgemaakte jam nog gewoon aan de weg kan staan. 

Het Oranjecomité heeft al te kennen gegeven dat er weer wordt gewerkt aan een mooie week in augustus. Een lichtpuntje 

waarbij wij hopelijk gezamenlijk het glas weer kunnen heffen. Maar eerst wat anders dat oranje kleurt: Koningsdag. Nog 

steeds beperkt, maar laten we ons verbinden door onze oranje vlag weer trots hijsen.  

Cordrik van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang

Wethouder Blaauw over bouwen op de Wogt:

“Graag namen en rugnummers 
van belangstellenden”

De wethouder vindt het belangrijk dat 

initiatieven voor bouwplannen vanuit de 

bevolking komen. De gemeente maakt 

dan een inventarisatie en gaat vervolgens 

kijken of de bouwplannen haalbaar zijn en 

in de woonvisie en de bestemmings-

plannen passen. Ook wat Wichmond 

betreft kan het daarbij om woningen gaan 

voor jong en oud. “Waarbij opgemerkt dat 

het in de eerste plaats om meerdere 

woningen onder één kap gaat. Vrijstaande 

woningen komen op de laatste plaats”, 

aldus Blaauw. Die merkt tot slot op dat de 

aanpassingen van de woonvisie in mei in 

de gemeenteraad aan de orde komen.

In Wichmond liggen op de Wogt nog braakliggende bouwpercelen van de 
gemeente. Welke plannen heeft de gemeente daar eigenlijk mee? 
Wethouder Evert Blaauw: “Op dit moment zijn we bezig te onderzoeken 
wat de woonbehoefte in de gemeente Bronckhorst is. Daarbij gaat het 
om 44 woonkernen, waaronder uiteraard Wichmond-Vierakker.” De 
wethouder geeft aan dat belangstellenden voor de bouwpercelen zich 
kunnen melden. “Wat dat betreft hebben we graag namen en rug-
nummers.”

Belangstelling voor bouwen? 

Mail naar Dorpsbelang!

Wethouder Blaauw roept geïnteres-

seerden voor een woning op één van 

de bouwpercelen in Wichmond op om 

zich te melden. U kunt uw stem 

natuurlijk ook via Dorpsbelang laten 

klinken. Dorpsbelang zorgt er dan voor 

dat alle namen op de juiste plek bij de 

gemeente komen te liggen. Door deze 

stemmen te bundelen wordt het signaal 

alleen maar sterker. Dus heeft u seri-

euze belangstelling stuur dan een 

e-mail met naam, adres en leeftijd naar 

secretariaat@wichmondvierakker.nl.
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Trapveldje voor de jeugd

Bijna alle jeugd uit het dorp tussen de 4 en 16 jaar plaatste 

een handtekening. Dat laat zien hoe groot de wens is. 

Samen met de kinderen en ouders is Dorpsbelang in 

gesprek gegaan met de gebiedsambtenaren van de 

gemeente Bronckhorst. Zij waren direct enthousiast en 

hebben het ingebracht bij hun collega’s die over de 

openbare ruimte gaan. Daarop volgde de zoektocht naar 

een geschikte locatie. Dat blijkt echter lastiger dan je 

denkt. Zo moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden 

met andere gebruikers, omwonenden en de gemeente. 

Na verschillende locaties op de Wogt met elkaar te hebben 

bekeken, viel in eerste instantie het oog op een bouwkavel 

dat al jaren braak ligt. Zoals elders in deze Ludgerbode te 

lezen is, zijn daar echter toch weer ontwikkelingen. We 

gaan nu samen bekijken wat de beste plek is op het 

evenementen terrein. Ondertussen moet natuurlijk ook het 

financiële plaatje rond worden gemaakt. We zijn nu bijna 

een jaar verder en de jeugd wil graag samen een balletje 

trappen. Daarom zetten we door en koersen we af op het 

doel. We houden u op de hoogte.

Markant pand

De Oude Vos
Er is volop activiteit aan de 
Lankhorsterstraat nummer 7. De 
nieuwe eigenaren Jan-Jaap en 
Leida Zwart zijn  de boerderij 
grondig aan het verbouwen. In de 
boerderij woonden van circa 1870 
tot 2019 vier generaties Maandag. 
De laatste was Gert, die naar zijn 
vriendin in Lobith is verhuisd. 

Ooit was het een herberg: ‘De Vos’. De 

schuur aan de weg is een doorrijschuur 

met aan beide kanten deuren. Aan de 

Wichmondse kant zijn deze nog origi-

neel. Bezoekers konden dan met paard 

en wagen naar binnen rijden, het paard 

daar vastbinden, even wat nuttigen of 

overnachten in de herberg en daarna 

weer doorrijden.

Gerecycled

De boerderij staat waarschijnlijk al vanaf 

ongeveer 1650 op deze plek. Die was 

toen opgetrokken uit eiken gebinten, 

riet, twijgen en leem. De gebinten zijn 

zeer waarschijnlijk gerecycled en komen 

uit plusminus 1400. Dit is te zien aan 

verschillende markeringen die in het 

hout zijn aangebracht. In die tijd werden 

vaak dure bouwmaterialen zoals 

gebinten opnieuw gebruikt. Boven de 

achterdeuren is een gevelsteen te zien 

met het jaartal 1870. Het huidige 

metselwerk en de sporen zijn toen 

aangebracht. Het schuurtje naast het 

huis stamt uit 1888. Jaap en Leida 

proberen alles zo origineel mogelijk te 

houden en waar mogelijk in de oude 

staat terug te brengen. Zo zal het melk-

lokaal uit circa 1960 aan de linkerzijde 

worden afgebroken. Maar de bedstee 

blijft behouden evenals de oude 

paarden-, koeien- en varkensstallen op 

de deel. Bij de bouwwerkzaamheden 

stuitten ze op een ruimte waar de 

gebroeders Maandag tijdens de oorlog 

schuilden.

 

Gasloos

De buitenmuren worden aan de binnen-

zijde geïsoleerd met houtvezelplaten en 

afgewerkt met leem. Het dak is be - 

schoten met 400 m2 lariksplanken en de 

sporen en gebinten zijn in het zicht 

gebracht. Het huis wordt verwarmd en 

gekoeld met lucht middels een warmte-

pomp en het wordt gasloos. De oude 

schuur achter het huis zal worden 

herbouwd. Jan-Jaap en Leida hebben 

altijd al een oude boerderij met beesten 

en natuur willen hebben. Ze hebben de 

grond om het huis al aardig vol geplant 

met bomen en een poel en een wal 

gemaakt. De grond rondom de boerderij 

was erg schraal. Door die te bewerken is 

de grond al aardig verbeterd met als 

gevolg weer veel diversiteit qua planten 

en dieren. Meer informatie over het 

pand vindt u op de site van ‘Oud 

Vorden’. Daar staat ook dat nummer 7 

nu ‘Oude Vos’ heet en nummer 5 

‘Nieuwe Vos’. Wij vonden het bezoek 

aan de boerderij en haar nieuwe bewo-

ners een openbaring.

Weer een fijne plek om samen te voetballen. Dat is wat de kinderen in Wichmond-Vierakker graag willen. 
Het huidige veld bij het evene menten terrein is al enige jaren niet meer bespeelbaar. Het liefst wil de 
jeugd nu een kunstgrasveld. Sal ter Linden (13) en Mart Dijkman (12) startten in mei 2020 hiertoe een 
handtekeningenactie.
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Aanvragen bijdrage 
Dorpsfonds 2021

Nieuwe bestuurs-
leden stellen zich 
voor

Hoe lang wonen jullie al in 

Wichmond-Vierakker?

Sinds april 2006 in Wichmond en nog 

steeds met veel plezier.

Wat is je beroep?

Ik werk als kandidaat-notaris bij 

Tap&vanHoff notarissen.

Waarom heb je zitting genomen in 

het bestuur van Dorpsbelang?

Het leek mij leuk om bij het reilen en 

zeilen van Wichmond-Vierakker 

betrokken te zijn. En dat in een bestuur 

dat bestaat uit enthousiaste en 

betrokken personen.

Wat is volgens jou de belangrijkste 

taak/opdracht van Dorpsbelang?

Het behartigen van de belangen van 

Wichmond-Vierakker en de inwoners. 

Hoe ziet het gezin Hissink eruit? 

Ik heb een relatie met Gerry Berenpas en 

ben vader van drie kinderen: Fleur (18), 

Lucas (17) en Julia (12). 

Hoe lang wonen jullie al in 

Wichmond-Vierakker?

Ik ben geboren aan de Hackforterweg en 

heb daar gewoond totdat ik ging samen-

wonen aan de Vogelzang in Wichmond. 

Kort daarna kreeg ik met mijn toenmalige 

vriendin de kans om een boerderij in Baak 

te kopen. Daar woon ik sinds 2000 met 

mijn gezin met veel plezier. Maar de 

verbondenheid met Wichmond-Vierakker 

is gebleven. 

Wat is je beroep?

Nadat ik mijn opleiding aan de landbouw-

school had afgerond, ben ik als veehande-

laar aan de slag gegaan binnen het bedrijf 

van mijn vader. We verzorgen voor 

veehouders in de omgeving de aan- en 

afvoer van koeien, kalveren en schapen. 

Hoe ziet het gezin Karssing eruit?

Sinds 1999 ben ik getrouwd met Harrit. 

We hebben samen twee zoons, Friso 

(18) en Maurick (15). 

En het zorgen voor samenhang en 

verbinding tussen de dorpen en de 

inwoners.

Wat is één van de leukste momenten 

die je hebt meegemaakt in 

Wichmond-Vierakker? 

Naast de gezellige feestjes en de 

geslaagde feestweken zal ik het volgende 

nooit vergeten. Vlak voor mijn 50ste 

verjaardag ben ik achtervolgd door 

Sarah’s. Ze doken met hun maskers onver-

wachts op en spraken niet. Tijdens de 

pauze van een voetbalwedstrijd, bij de 

kapper. En ineens stond er een kerstboom 

in de voortuin met sokken en cadeautjes. 

Ook ben ik ‘ontvoerd’ voor een ritje in de 

buurtbus. Bij iedere stop stapte een Sarah 

in. Aan het einde zat ik in de bus vol zwij-

gende Sarah’s! Daar denk ik nog steeds 

met heel veel plezier aan terug.

Waarom heb je zitting genomen in 

het bestuur van Dorpsbelang?

Door mijn achtergrond en werk heb ik 

contact met veel mensen uit Wichmond-

Vierakker. Ik wil graag proberen iets te 

doen met de vragen en/of opmerkingen 

die ik onderweg opvang. 

Wat is volgens jou de belangrijkste 

taak/opdracht van Dorpsbelang?

Het lijkt mij erg belangrijk om het dorp 

leefbaar te houden. Vooral waar het 

gaat om het behouden van een 

kindcentrum/school. En het is van 

belang genoeg mogelijkheden te bieden 

voor ‘eigen’ verenigingen en 

ondernemers.

Wat is één van de leukste momenten 

die je hebt meegemaakt in 

Wichmond-Vierakker? 

Dat is de keer dat ik schutterskoning 

werd tijdens de feestweek. Een prach-

tige ervaring met veel gezelligheid.

Mandy Karssing

André Hissink 

Heeft u een idee dat bijdraagt aan het welzijn en de 
leefbaarheid in Wichmond-Vierakker? En heeft u 
hiervoor geld nodig? Dan kunt u een beroep doen op 
het Dorpsfonds van de Energiecoöperatie Wichmond-
Vierakker (ECWV).

Het moet een project zijn dat lokaal gezien een sociaal 

cultureel belang heeft. Bovendien mag het project nog niet 

zijn gestart en dient het binnen het jaar te zijn gerealiseerd. 

De overige criteria kunt u vinden op de website van 

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker.

Aanvragen

De aanvraag dient voor 1 juni van dit jaar schriftelijk te 

worden ingediend voorzien van een motivatie en een 

begroting bij het secretariaat van Dorpsbelang. Het bestuur 

van Dorpsbelang besluit in de volgende bestuurs vergadering 

over de verdeling van de 1.200 euro die we jaarlijks 

ontvangen van de ECWV.
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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) 

Mandy Karssing (algemeen lid)

André Hissink (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

Links of rechts?Links of rechts?
Misschien is het u ook opgevallen. Sinds de corona wordt er erg veel 

gewandeld. Ook hier in Vierakker-Wichmond. Je ziet het aan de volle 

parkeerplaatsen. Maar auto’s staan niet alleen bij of naast onze 

horecagelegenheden, maar ook op het kerkplein en zelfs op plekken waar 

het een eigen terrein is. Nu begrijp ik dat wel enigszins, want kijk eens in 

welk een prachtig wandelgebied wij wonen. Neem de Ockhorstroute. 

Vaak zie ik al vroeg in de ochtend vanuit mijn keukenraam aan de 

achterzijde van ons huis wandelaars met hun stevige schoenen en 

volgepropte rugzak. Kijk ik dan een poos later toevallig uit mijn 

kamerraam aan de voorkant van het huis, dan zie ik diezelfde mensen 

daar staan. En nu komt het. Daar ontstaat altijd een twijfelmoment. Als 

het een echtpaar betreft, wijst de man naar rechts en de vrouw naar links. 

Eén loopt terug om het bordje van de route te zoeken, dat ze gemist 

hebben tijdens het gesprek. Ze zijn immers alweer in de bewoonde 

wereld, bijna bij het einde dus. Maar dan gaan ze in een felle discussie 

met elkaar. En ik durf het hier best te zeggen, bijna altijd krijgt de vrouw 

haar zin en nemen ze de afslag naar rechts. En …. inderdaad, dat is de 

juiste weg. De man loopt daarna met een licht gebogen rug verder. De 

vrouw daarentegen kijkt vol trots om zich heen. Nu weet ik toevallig dat 

twee heren onlangs enkele bordjes op de route hebben teruggehangen 

die door grapjassen waren gedraaid. Die gedraaide bordjes zullen zeker bij 

wandelaars tot verhitte gesprekken hebben geleid. Maar nu kunnen ze 

dus weer gewoon de vliegrichting van de ganzen volgen. Dan komen ze 

vanzelf uit bij de horeca in het dorp. Binnenkort kan men zelfs kiezen 

waar men binnenwandelt voor koffie of iets met een vleugje alcohol. Dan 

zie je daar zelfs het echtpaar weer verbroederd en dicht naast elkaar 

zitten. Of zoals Johan Cruijff zou zeggen: ‘Elk nadeel hep zijn voordeel!’
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Boekenbarg bestaat één jaar

Van dit soort boekenkastjes zijn er 

inmiddels in Nederland alleen al een 

paar duizend. Zo heeft Friesland zijn 

Boek & Zopie, Amsterdam zijn Leeshuis, 

Ruurlo zijn Boekenboom en Wichmond-

Vierakker de Boekenbarg.

Moderne dorpspomp

Op 29 april 2020 startte de Boekenbarg. 

De plek werkt als een moderne dorps-

pomp. Je komt er voor een boek, maar 

het praatje is minstens zo belangrijk. 

Veel ontmoetingsplekken zijn gesloten, 

de Boekenbarg is altijd open! Eén van de 

buurtbewoners zou er graag nog een 

bankje bij willen, een andere buurtbe-

woner een jeu de boules baan. Wensen 

voor de toekomst.

De plannen voor een klein feestje 

vanwege één jaar Boekenbarg moeten 

we helaas voorlopig op de plank laten 

liggen. Gelukkig blijven de boeken niet 

op de planken staan en vinden velen wat 

van hun gading. Heeft u boeken over 

voor de Boekenbarg? Die zijn altijd 

welkom (geen tijdschriften, cd’s of 

dvd’s). Dank aan alle gulle gevers en veel 

leesplezier!

Het was ergens in een dorp in Amerika dat een man op het idee kwam om 
van een oude garagedeur een boekenkastje te timmeren. Hij zette er de 
boeken van zijn moeder in en plaatste het kastje in de voortuin. 
Dorpsgenoten mochten een boek ‘lenen’. Dit was de eerste Little Free 
Library. 

Toevallige passanten stoppen regelmatig 

voor een bezoekje aan de Boekenbarg.


