
Op vrijdag 27oktober organiseerde de Plattelandsraad voor de vijfde keer 

een kijkje bij de buren. Ofwel een bezoek aan projecten of bedrijven in  

onze streek. Dit keer gingen we op bezoek bij twee dorpsorganisaties:     

Netterden en Varsseveld. In beide kernen gebeuren een aantal interessan-

te zaken die de moeite van het delen waard zijn. In Netterden is dat de 

stichting ‘t Gemeynt die een pilot doet rond een elektrische dorpsauto, die 

onderhandelt met de eigenaren van een windpark en die een prachtige, 

maar lege kerk in het dorp hebben, waar iets mee moet. In Varsseveld 

wordt wat vertelt over het wijknetwerk dat daar draait en in het Borch-

huus worden allerlei klussen uitgevoerd door cliënten van Estinea.  En het 

Hofshuus vertelt waar zij actief mee zijn. 
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We verzamelen ons in café Meijer in Netter-

den, waar Peter Postma, voorzitter van ‘t 

Gemeynt ons eerst vertelt over het ontstaan 

van de stichting ‘t Gemeynt en haar rol in 

Netterden. Een dorp van 480 inwoners, dat 

bruist van de activiteiten, Er is wel krimp in 

het dorp, maar ook veel jeugd en wel 24 ver-

enigingen! ‘En wij leggen ons er niet bij neer 

dat het hier een dooie boel wordt’, stelt Pe-

ter heel resoluut. En daarom wil ‘t Gemeynt het dorp duur-

zamer en leefbaarder maken. Gestart in april 2016 met de 

stichting zijn er inmiddels zo’n 220 donateurs en 30 spon-

soren. Het bestuur wordt gecontroleerd door drie vereni-

gingen die als toezichthouder functioneren om een breed 

draagvlak in het dorp en transparantie te creëren. Het zijn 

de voetbal, de schutterij en de muziek vereniging. Met de 

andere verenigingen is een convenant in de maak.  

Activiteiten 

De stichting richt zich op mobiliteit voor het dorp, de aan-

leg van glasvezel, opwekking van energie, steun voor vereni-

gingen, betaalbare woningen voor jongeren in het dorp, het 

opnemen van statushouders (is nu even uitgesteld door de verminderde instroom), 

het functioneren als een netwerk met een nieuwsbrief en social media en het behoud 

van cultureel erfgoed, zoals de kerk, de kermis en de processie.  

Een aantal van deze projecten worden verderop toegelicht. 

 

 

Website:  

plattelandraadoude-ijsselstreek.nl 

‘t Gemeynt, Netterden 

Gemeynt:  
ontstaan uit het woord 

‘meent’, is gemene gronden 

ofwel gemeenschapsgronden. 

Vroeger was Netterden een 

gemeynt (gemeente)en het 

eerste voetbalveld in  
Netterden heette ook ‘t ge-

meynt. 
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Voorzitter Postma 



Windpark Den Tol 

De dorpsauto van Netterden 

Sinds 1 april rijdt er een dorpsauto in en om 

Netterden. Op initiatief van Provincie en 

Gemeente Oude IJsselstreek is toen een 

pilot gestart. De ambitie van Netterden was 

om voor vervoer voor iedereen te zorgen 

en de betrokkenheid van inwoners te onder-

steunen en stimuleren. De auto rijdt volledig 

elektrisch en wordt gehuurd van een garage-

bedrijf. Er wordt gereden door vrijwillige 

chauffeurs, die worden aangenomen na een 

intakegesprek. Er kan op elk moment wor-

den gebeld om een afspraak te maken. Men wordt bij de deur opgehaald en ook weer bij de 

deur afgezet. Het betalen gaat via een strippenkaart (10 strippen kosten 20 euro; scholieren 

13,50 euro). Als 1 klant betaalt mogen er drie medepassagiers gratis meereizen. Op dit mo-

ment is ongeveer 10 % van de 480 inwoners van Netterden klant van de dorpsauto. Er wordt 

vooral gebruik gemaakt van de dorpsauto voor bezoeken aan de huisarts en voor vrije tijdsbe-

steding. De klanten zijn in het algemeen tevreden. Het aantal ritten per jaar is nog aan de lage 

kant. Vooral weinig studenten en scholieren maken gebruik van 

deze mogelijkheid. Ook is grensoverschrijdend verkeer nog moei-

lijk , vanwege de Duitse wetgeving. Een andere probleem is de 

kosten. In de toekomst wil men proberen scholieren en studen-

ten te stimuleren gebruik te maken van de dorpsauto en mis-

schien ook wel koeriersdiensten te gaan uitvoeren. Ook kan wor-

den gedacht aan regelmatige diensten naar zorginstellingen. Ver-

der zal worden gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking 

met omliggende dorpen. 
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‘t Gemeynt wil niet zelf energie opwekken, 

maar een aantal dorpelingen hebben wel het 

initiatief genomen om het windpark Den Tol 

op te zetten. ‘Niemand in het dorp vind het 

leuk dat zulke grote masten er komen, maar 

als het dan toch zo is, wat heeft het dorp er 

dan aan’, vertelt Leonie Beumer, secretaris 

van ‘t Gemeynt. Vandaar dat er gesprekken 

gevoerd zijn met de initiatiefnemers en als het 

plan doorgaat, dan gaat het dorp er financieel 

van profiteren.  Daarmee kan het dorp een 

stuk eigenstandiger worden  in de ontwikke-

ling van afnemende subsidies, privatisering van 

het beheer van de voetbalvelden, etc.  

Den Tol 

 
In 2004 heeft de gemeente Oude IJssel-

streek gekozen voor het windpark Netter-

den-Azewijn. Die ambitie is onder andere 

ingevuld door in de structuurvisie 2015 het 

gebied ten oosten van Netterden aan te 

wijzen als kansrijk gebied voor windenergie.  
In het windpark Den Tol zullen moderne, 

stille windturbines worden toegepast. Uit-

gangspunt is dat het windpark zal bestaan uit 

10 (dezelfde) turbines uit de 3 MW klasse. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is 

een turbine met een ashoogte van 139 me-

ter en rotordiameter van 122 meter. 
Het windpark zal een totaalvermogen heb-

ben van rond de 30 MW. Dat komt overeen 

met het verbruik van een kleine 30.000 huis-

houdens. 

Bron: www.windparkdentol.nl 



Carel Kruese neemt ons als lid van 

het kerkbestuur mee in de historie 

van de kerk. En dat is een lange 

historie, want al in 1200 is er spra-

ke van een kerk in dit gebied. Ge-

sticht door Walburgis die uit Enge-

land kwam 

en de Rijn is 

afgezakt. Tot 

1561 hoorde 

de kerk bij 

het aartsbis-

dom Emme-

rick. In 1875 

is de kerk 

gerenoveerd 

door de architect Cuijpers en ook 

vergroot tot de kerk die we nu 

kennen. In 2009 is de stichting 

Kerspel opgericht om geld binnen 

te halen voor de hoognodige reno-

vatie. €100.000 heeft de stichting 

bijgedragen aan de, fantastische, 

renovatie die in totaal €800.000 

heeft gekost. In oktober 2014 is de 

kerk opnieuw ingezegend en vrij 

snel daarna kwam het bericht dat 

de kerk dicht zou moeten. Dat 

was onverteerbaar voor de Net-

terdense gemeenschap en de 

stichting is in een stevige onder-

handeling verwikkeld met het 

bisdom om de kerk in februari 

2018 over te nemen. De kerk 

gaat over voor €1 met een bij-

drage voor onderhoud en een 

aantal andere bezittingen van de 

kerk, zoals het onderkomen van 

de schutterij. Ook alle waarde-

volle interieurstukken blijven in 

de kerk, in plaats van overge-

bracht te worden naar het bis-

dom. Het is dank zij de stichting 

Kerspel dat er stevig onderhan-

deld kon worden en dat de kerk 

in handen komt van de Netter-

dense gemeenschap. En dat tradi-

ties zoals de jaarlijkse processie 

in stand kunnen blijven.      

 

 

De Walburgiskerk van Netterden 

De boerderij Hofshuus hoorde lang geleden, net als de Olde Weme, 

bij klooster Bethlehem in Gaanderen. De eerste pachter met de naam 

Hofs kwam er in 1650 en daarna volgden nog 7 generaties Hofs. Na 

bewoning door een andere familie is in 1987 door Stichting Kerspel 

Varsseveld een eerste aanzet gegeven voor een museum in de 

boerderij. Van een door Kramp gekochte boerderij kon in 2010 de 

“Gesink-schure” worden gebouwd. Op het terrein is daarna een fikse 

retentievijver gegraven. Hierin wordt het water opgevangen van 

verschillende daken van het industrieterrein.  
Het Hofshuus, dat elke woensdag en zaterdagmiddag open is,  wordt 

gerund met 60 vrijwilligers (o.a. Gerard Klompenhouwer). Het 

museum is ingedeeld op basis van verschillende thema’s.   Om 

voldoende inkomsten te krijgen worden de gebouwen soms 

verhuurd, bijvoorbeeld voor feesten en partijen. Ook wordt 

meegedaan aan de Grote Clubactie, waarvan de opbrengst is gebruikt 

voor een nieuw geitenverblijf. Het laatste jaar is er een Hootchie-Koe

-festival gehouden. 
Jaarlijks speelt een deel van het AOV-feest zich af rondom het 

Hofshuus en wordt er een Monicadag gehouden. De basisscholen 

komen ook elk jaar een keer; dan wordt er uitleg gegeven en worden 

er oudhollandse spelen gespeeld.  

Dit jaar werd aan het Hofshuus de Monumentenprijs uitgereikt. 

Hofshuus Varsseveld 
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Het Hofshuus van voren en van opzij 



p/a secretaris Anne 
Oosterbaan 
Harterinkdijk 16a, 
7065 AP Sinderen 

PLATTELANDSRAAD 

OUDE IJSSELSTREEK 

‘De kosten van de zorg worden hoger en 

hoger. We moeten meer omzien naar 

elkaar’, vertelt Piet Kleingeld. Netwerken 

is een manier die daarbij kan helpen. Een 

netwerk kan worden opgezet op wijkni-

veau, op dorpsniveau of zelfs stadsniveau. 

De gemeenteraad heeft zich ooit gebogen 

over hoe dit zou kunnen en hiervoor een 

aantal uitgangspunten geformuleerd.  
Een netwerk bestaat uit een combinatie 

van vrijwilligers en professionals. Het is 

lokaal gericht en met name op sociale 

aspecten. In een dergelijk netwerk leert 

men elkaar kennen en vinden. Meestal 

komen op bijeenkomsten wel enkele 

thema’s naar boven, die gezamenlijk kun-

nen worden opgepakt. Een voorbeeld 

hiervan is de aanpak van vandalisme door 

jeugd of eenzaamheid. Verschillende partij-

en kunnen elkaar hierbij helpen. Samen 

ben je altijd sterker. Soms kunnen slimme 

verbindingen worden gelegd. En de lijntjes 

zijn lekker kort. 
Het doel van een dorpsnetwerk is om het 

dorp leefbaar te houden. Hierbij wordt zo 

goed mogelijk gebruik gemaakt van lokale 

ervaringen en lokaal aanwezige kennis. 

Inmiddels zijn met deze manier van werken 

ervaringen opgedaan in Silvolde, Varsseveld 

en Ulft. In de kleine kernen van onze Ge-

meente functioneren dit soort zaken van-

zelf. 

Dorpsnetwerken 

Website:  

plattelandraadoude-ijsselstreek.nl 
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Rini Bongen werkt bij Estinea, locatie ‘Werk en Activiteiten Borchuus’ Varsseveld en 

‘Werk en Activiteiten Zorgcentrum Schuylenburgh in Silvolde’. Vanuit Estinea worden 

mensen met een verstandelijke beperking begeleid. De zorgcliënten wonen soms zelf-

standig, soms in een groepswoning of in een groep met eigen appartement. In Varsse-

veld zijn verschillende locaties. In de Lijsterstraat woont een groep met eigen apparte-

menten. Hier eten ze gezamenlijk. Er is 24 uur begeleiding van Estinea. In de Klaproos 

wonen cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ook hier is 24 uur opvang. 

Men heeft hier ook een eigen appartement en soms kookt men zelf. In de Margriet-

straat is een huis opgezet als ouderinitiatief. De ouders bepalen hier het programma 

en ze huren begeleiding in van Estinea. Op de Houtdreef is een woning voor een 

groep met eigen appartement, waar Estinea ’s ochtends en ’s avonds begeleiding ver-

zorgt.  

 
Verder zijn er in de regio ook verschillende dagcentra. De cliënten bij de WAGU 

(Werk en Activiteiten Gendringen Ulft) zijn hier verdeeld over een belevingscluster, 

een houtcluster (hier worden bijvoorbeeld bijenramen gemaakt) en een industrie-

groep (deze doen o.a. inpakwerk voor een diervoederbedrijf). 
Binnen het Borchuus doen zorgcliënten ondersteunend werk voor het Borchuus, zo-

als stofzuigen, zaaltjes klaar zetten en opruimen, koffie zetten, de afwas en prullenbak-

ken legen. Het moderne deel van het Borchuus is voor sommige cliënten te druk, 

doordat het veel ramen heeft en alle drukte buiten ook binnen doorwerkt.  
   
Ook in de Schuylenburg in Silvolde 

is een groepje cliënten aan het 

werk. Ze doen daar ondersteunend 

werk voor het Zorgcentrum. U 

kunt hier bij denken aan  afval- en 

waszakken ophalen en in de juiste 

container gooien. Vloeren droog 

wissen, schone vaat opruimen, stof-

zuigen, was vouwen en bezorgen bij 

de bewoners. Sommige cliënten 

maken een ommetje met een bewo-

ner in een rolstoel. 

Zorgcliënten van Estinea 


