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Kijkje in de keuken bij dorpsverenigingen
Vrijdagmiddag 20 april
trokken vertegenwoordigers van dorpsverenigingen
per bus van project naar
project. Een initiatief van
de Plattelandsraad om bij
elkaar in de keuken te kijken. Het werd een echte
ontdekkingsreis. De meeste dorpsverenigingen zijn
lid van de Plattelandsraad,
maar door de blik op het
buitengebied lijken ze niet
altijd de aandacht te krijgen die ze verdienen. Deze
keer aandacht voor succesvolle projecten om aan
elkaar te laten zien en van
elkaar te leren. De start
vond plaats in Varsseveld
waar Leo Kaminski vertelde over de projecten van
Varsseveld.

Gesinkschure Varsseveld
Na ruim vier jaar hard werken werd de Gesinkschure op het erf
van museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld geopend. Zestig vrijwilligers werkten mee aan de bouw van de schuur, waarvan
twintig vrijwel dagelijks. De Gesinkschure die zoveel mogelijk in
oorspronkelijke staat werd herbouwd heeft een multifunctionele
functie: van feestelijke bijeenkomsten tot lezingen en exposities.
Varsseveld is trots op deze nieuwe aanwinst, door het werk van
al deze vrijwilligers die zich de afgelopen jaren zo enorm hebben
ingezet om deze historische schuur te bouwen, die is voorzien
van de modernste technieken.
Varssevelds Belang (met 12 bestuursleden) is verder actief met
het Borchuus, de Gaodag bij het Hofshuus, de Monicadag, Herinnering Verlicht en het Digitale Dorpsplein op Varsseveld Online.nl.

`t Hoge Venne Heelweg
De zandafgraving 't Hoge Venne is ontstaan om zand te onttrekken voor o.a. de aanleg van
de A18 tussen Varsseveld en
Doetinchem en de Oostelijke
Rondweg in Varsseveld. Inmiddels is het een mooi stukje
natuur geworden, waarlangs
een wandel-en fietspad is aangelegd. Sinds 1984 pacht de
visclub HSV´t Hoge Venne dit
water van de Gemeente Oude

IJsselstreek. Vissoorten in het
meer met een diepte van ruim
18 meter zijn Brasem, Karper
Spiegel/Schub/Gras, Baars,
Snoek, Winde, Blankvoorn en
Ruisvoorn. Het water is in het
algemeen erg helder met een
zicht tot een meter of 3.
Herman Peppelman vertelde
verder dat de Vereniging
Heelwegs Belang verder bezig
is met de bouw van een buurt-

schapshuis, er wordt hard gewerkt aan de nieuwe plannen.
Ook wordt er gekeken naar de
mogelijkheden voor een uitkijktoren op de Vennebulten
en is men blij dat de schaapskooi nu herbouwd gaat worden. Een lokaal ommetje staat
ook nog op de agenda als het
laatste zand uit ’t Hoge Venne
(ook wel het gat van Kaminski
genoemd) is afgevoerd.
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Meer groen op Sinderen
Het huidige coulissenlandschap met z`n houtwallen en
bosjes zijn kenmerkend voor
de omgeving van Sinderen.
Gelukkig zijn er langs de wegen ook nog diverse prachtige
bomenrijen bewaard gebleven.
In de zestiger jaren werden de
Seesinkbeek, Bergerslagbeek
en Keizersbeek gekanaliseerd.
Dat was gunstig voor de landbouw, maar een verlies voor
de schoonheid van het landschap. Alleen de Ziegenbeek
behield haar oorspronkelijke
karakter.
Piet Kleingeld vertelde over
het herstel van de begraafplaats bij de kapel met veel
vrijwilligers. Ook de lagere

school helpt elk jaar met veel
plezier mee het terrein
schoon te maken.
Nu het Dorpsplan klaar is en
de wensen van de plaatselijke
bevolking is vastgelegd kan het
bestuur van de vereniging
voor het Sinderens Belang de
verschillende werkgroepen
opdracht geven om in actie te
komen. Zo is de werkgroep
‘Groen op Sinderen’ gestart
met de Sinderense bevolking
te stimuleren hun dorp van
meer groen te voorzien. Vandaar dat de activiteiten zo
worden gekozen dat er veel
mensen bij betrokken zijn en
dat erover gepraat wordt.
Inmiddels zijn er drie activitei-

ten in volle gang. Bollen op
Sinderen, Bessen op Sinderen
en Bermen en Landschap.

De Hetter Megchelen
“Op twee
kilometer over
de grens is een
natuurgebied,
de Hetter. Het
Praestpad daar
naartoe zouden
we samen met
Duitsland het
hele jaar open
willen houden.”

Megchelen zit aan drie kanten
tegen Duitsland aan. Daarom
wordt er ook over de grens
gekeken naar mogelijkheden.
„Het is hier een eldorado
voor fietsers”, zegt Dickman.
„Op twee kilometer over de
grens is een natuurgebied, de
Hetter. Het Praestpad daar
naartoe zouden we samen
met Duitsland het hele jaar
open willen houden (vanaf
volgend jaar is het dat ook, nu
is het ’s winters gesloten). De
grote weide- en graslanden in
de laagvlakten tussen Emmerich en Rees zijn typisch voor
het traditionele agrarische
cultuurlandschap aan de Nederrijn: uitgestrekt, vlak en
open vochtig gras- en weideland. Twee grote bogen vor-

men hier het natuurgebied
"Hetter-Millinger Bruch". In
het noorden wordt de grens
van het gebied de Lander en in
het zuiden is de Duitse snelweg A3 de grens van de
"Großer und Kleiner Hetterbogen". Vroeger stond het
gebied vooral in de winter
regelmatig tijdens hoogwater
geheel onder water. Na het
teruglopen van het (hoog)
water, bleven de lager gelegen
gedeelten lang onder water
staan en waren aantrekkelijk
als broedplek voor weidevogels.
Megchelen heeft vorige maand
een Dorpsplan gepresenteerd,
het bestaat uit vijf onderwerpen: kernen en buitengebied,
sociale voorzieningen, econo-

mische ontwikkelingen, grensoverschrijdend en woningbouw. Vanuit deze vijf kernthema’s is een eerste opzet
gemaakt wat de ‘parels’ en
wat de ‘puinhopen’ zijn. Een
van de parels die naar voren is
gekomen is de noodwoning uit
de Tweede Wereldoorlog, ‘de
Moezenköttel’. Er is een
werkgroep in het leven geroepen die gaat kijken of met
behulp van subsidies de woning op te knappen is. In het
huis van zes bij drie meter
woonde vroeger een heel
gezin. Het gebouw staat bovendien op de Liberation Route.
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Buurthuis Varsselder
Het gemeenschapshuis is een
initiatief van de Vereniging
Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten, samen met de
voetbalvereniging, Stichting
Sportbelangen en het Onze
Lieve Vrouwe Gilde.
Na uitvoering van het project
heeft Varsselder-Veldhunten
een duurzame ontmoetingsruimte voor de vele bestaande
verenigingen en activiteiten in
de kleine kern en het uitgestrekte buitengebied en er is
tevens ruimte voor een uitbreiding van met name de

jeugd - jongeren- en ouderenactiviteiten. Dit versterkt de
sociale cohesie en daarmee de
leefbaarheid. Om het bovengestelde doel te behalen heeft
de projectgroep in overleg
met alle gebruikers van accommodaties besloten om de
accommodatie op het sportcomplex “de Buitenham” uit
te breiden met diverse ruimtes. Tevens werden energiebesparende maatregelen genomen. Het "uitbreiden" van het
sportcomplex ‘de Buitenham”
is een duurzame oplossing
voor het beheer en de opti-

male exploitatie van de gewenste gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte in
Varsselder-Veldhunten. Door
de vergroting /aanpassing van
huidige bebouwing ontstaat
de mogelijkheid
om de benodigde
multifunctionele
ontmoetingsruimten te creëren.

Sint Jorisplein Terborg

In vroegere tijden werd
Terborg het “Haagje van de
Achterhoek” genoemd, vertelde Els Bakker, voorzitter Terborgs Belang. De historische
uitstraling van Terborg, het Terborgse chique, is het visitekaartje van het stadje. Er staan veel
oude mooie panden, waarvan enkele een gemeente- of rijksmonument zijn. Het Sint Jorisplein
heeft in het voorjaar van 2009 een metamorfose ondergaan. In mei 2009 is het vernieuwde
Sint Jorisplein geopend. Naast het plein is ook de kruising Walstraat/Silvoldseweg aangepakt.
De kruising is overzichtelijker geworden en de stoplichten zijn verdwenen. In de zomer van
2011 wordt het waterornament opgeleverd. Hiermee is de herinrichting van het Sint
Jorisplein afgerond.
‘Goed nieuws uit Terborg’. Deze groep gaat acties ondernemen om Terborg beter op de
kaart te zetten. Deelnemers zijn onder meer Terborgs Belang, Terborg Centraal, Wonion en
de gemeente.

tijden werd
Terborg het
“Haagje van
de
Achterhoek”

Gluujende Peerd
Op 6 en 7 juli 2012 zal in Terborg het groot openlucht evenement Het Gluujende Peerd
georganiseerd worden. Voor Terborgenaren en zeker ook voor geïnteresseerden uit de
regio. Het is een initiatief vanuit diverse partijen uit en rond Terborg. Over het evenement
zal de komende tijd meer informatie beschikbaar komen.

Jorisplein, Terborg

In vroegere

genoemd.

De Waterput in de Hoofdstraat, Terborg
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De Schuylhut Silvolde
Het dierenverblijf, gebouwd
door de firma Rougoor, is
voorzien van een dak met
grasbegroeiing. In het verblijf
is er ruimte voor een kippenhok, het geiten- en schapenhok en er is ruimte voor het
bergen van tuingereedschap
en andere zaken. Een geweldig
mooie aanwinst is de authentieke waterpomp die voorzien
is met een prachtige Bentheimer waterbak. De pomp is
voorzien van drinkmok zodat
bezoekers kunnen genieten
van ’n slok water…uit de
grond zoals dat vroeger vanzelfsprekend was. De Schuylhut beschikt over een prachtige duiventil al waar de duiven
intrek kunnen nemen. Ook de
overige dieren, de bijzondere
kippen, de parelhoenders en
de dwerggeiten boeien het
publiek. Er is een actief team
van vrijwilligers beschikbaar
voor het onderhoud van het
dierenpark. Deze mensen
staan 365 dagen per jaar klaar
voor het werk in het parkje.
De dieren moeten worden
gevoerd, de drinkbakken van
water voorzien en natuurlijk
moet ook het overige onder
houdswerk gedaan worden.
De speeltoestellen worden
met regelmaat door de

gemeente gecontroleerd.
Veiligheid in het park staat
voorop.
Het bestuur van De Schuylhut
heeft dit aquariumproject al
langer op zijn verlanglijstje
staan.
Verder zijn er plannen voor
een inloop-aquarium. In Silvolde kan op die manier een
uniek project worden verwezenlijkt en het dierenparkje
krijgt er een extra attractie bij.
Het bestuur van De Schuylhut
heeft dit aquariumproject al
langer op zijn verlanglijstje
staan. Na het behalen van de
hoofdprijs van het project van
de Rabobank ‘Helden om de
hoek’ kan De Schuylhut een
begin maken met de ontwik-

Tot slot
Terug naar het beginpunt. Veel reacties van deelnemers. Zoals leerzaam, informatief, interessant, gezellig en de moeite waard om meer van dit soort middagen te organiseren. Duidelijk is
geworden dat de kracht en de vitaliteit in de Achterhoek in de dorpen ligt. Bloeiende gemeenschappen met een intensief verenigingsleven. Hulde aan al die vrijwilligers die hun tijd, kennis
en energie stoppen in het in stand houden en ontwikkelen daarvan. De gemeente tenslotte,
deelde nog exemplaren uit van de laatste druk van het boekje ‘Bi-j ons op ’t platteland’, een
eerder initiatief van de Plattelandsraad.

