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Fusie Zwarte Cross en Varssevelds Volksfeest
Schaalvoordelen verwacht bij herinschalen op Nederlandse Evenementenschaal
• door de onderzoeksredactie
Onlangs zijn backstage tijdens de
Zwarte Cross in het diepste geheim gesprekken gevoerd tussen
de heren Helmink, Jolink, Lovink,
Venderbosch, mevrouw Geessink en
mogelijk nog twee of drie anderen,
over een fusie tussen de Varsseveldse
Volksfeesten en de Zwarte Cross. De
onderzoeksredactie van Het Dienblad wist de hand te leggen op de
notulen die tijdens deze gesprekken
zijn gemaakt. Zowel VV als ZC willen niets kwijt. “Met die notulen zijn
we al genoeg kwijtgeraakt”, aldus
Venderbosch.
Duidelijk is dat op advies van de
Enschedese brouwer Grolsch een
onderzoek wordt gestart of er een
fusie mogelijk is om haar bierdistributie beter te kunnen reguleren.
“Op beide evenementen is het bier
niet aan te slepen. Het kan voordelig uitpakken als we gaan fuseren,”
zou Hendrik-Jan Lovink, woord-

terrein in de Schans en vice versa
onderzoeken. Wellicht kunnen we
het welbekende treintje daarvoor
inzetten, dat krijgt momenteel een
nieuwe motor waardoor het vele
malen sneller wordt. Bovendien
werken we aan de verbinding met
ons Duitse achterland. Dit jaar
Anholt, volgend jaar denken we
aan Emmerich, Kleve en Bocholt,
wat een forse bezoekerspluspuls
zal betekenen. Het huidige treintje
moet je zien als proefmodel dat in
grotere aantallen in productie zou
kunnen worden genomen.”
• Gerrie Geessink werd backstage bij de Zwarte Cross gezien foto: DB

voerder van de Feestfabriek, in de
bespreking hebben gezegd. “De
attracties staan bij ons toch al op
het terrein en ook tentopbouw kan
gewoon in een ruk mee. We zorgen
gewoon voor een aparte ingang
voor Varsseveldse kermisbezoekers
en in Varsseveld komt er een voor
Zwarte Crossers”, lezen we uit de
mond van Gijs Jolink.

Gerrie Geessink zou hebben
gepleit voor een ledenvoordeel
voor haar achterban: “Voor AOV
leden moet de mogelijkheid
bestaan om tegen een redelijke
minderprijs het ZC-terrein te
bezoeken”. Luc Helmink voegde
daaraan toe: “We moeten de
mogelijkheid voor een comfortabele groepsshuttle naar het

Er wordt nog naar een oplossing
gezocht voor het vogelschieten,
maar Prins Alexander zou de
komst van nieuwe schutters toejuichen. “Goed voor de PR”, aldus
vogeldeskundige Frank van Braak.
“Wij willen wel compensatie voor
de misgelopen inkomsten als dit
misloopt” zegt Wilfred Hoefman,
die een horecagelegenheid in Varsseveld runt, “het laatste woord is
hier nog niet over gezegd.”

Makelaar bevestigt gerucht aankoop Laurentiushuis
• door Liesje Rymram

zwijgen doorbreekt en openhartig
vertelt over de Orde. De Zusters
Waar witte rook is, is vuur. Een
van Zwiegen en Jaoknikken komt
plaatselijk bekende makelaar die
oorspronkelijk uit Duitsland. De
‘liever anoniem in alle bescheiden- zusters zijn nederig, zorgzaam en
heid werkt’, erkent wel dat hij de
barmhartig. Ze willen Varssevelzusterorde van Zwiegen en Jaoknik- ders dienend bijstaan om de partiken bijstaat bij de aankoop van
cipatiesamenleving vorm te geven.
‘een pand aan de Oranjestraat’.
Ouderen kunnen bijvoorbeeld in
de aan te leggen moestuin leren
“De zusters hebben zich inderhoe ze hun eigen groente kunnen
daad bij mij gemeld omdat ik zelf verbouwen. Stilzwiegend zullen
ook weleens als broeder werkde zusters hun werk doen. Het oog
zaam ben. Dat geeft vertrouwen”, van de zusters van deze zwijgende
aldus de makelaar in zijn kantoor orde viel op het pand omdat het
aan de Doetinchemseweg. Daar
zo midden in het Varsseveldse
treffen we ook moederoverste
zorgkwartier ligt. Alles dichtbij, en
Mary Meijlers die even het stilgeen last van lawaaierige buren.

Moeder Mary zal de komende
tijd in stilte haar ronden maken
door het dorp en kennismaken
met de bevolking. Daarna zal zij
kwartier maken en andere zusters
inwerken.
Ook zijn er verbouwplannen. De
internationale aannemer Buttonville bevestigt de bouw van een
toren. “Een mooie uutdaging veur
ons. Deur vróggere afspraken
tussen de protestante kerk en de
paoters uut de Slangenburg mot
de toren wel laeger blieven dan de
grote kerke. Jammer, maor wi’j
holt ons d’r wel an”. In de nieuwe
toren komen gastenverblijven.

“Voor de praatgrage Varssevelder
zal een stil torenweekend in dit
klooster een bijzondere ervaring
zijn, dat uitzicht biedt op hartevrede”, zegt zuster Mary blij.
In het Laurentiusklooster zal, na
afwezigheid van eeuwen, ‘De Bedrukte moeder Gods’ als dubbelbeeld naar Varsseveld terugkeren,
nu de parochiekerk te Silvolde
wordt opgeheven. Het hospitaal
te Anholt doneert het andere deel
van het kunsthistorisch waardevolle beeld. De nieuwe Euregionale AOV-treinverbinding garandeert bedevaartgangers reisgemak
naar de Oranjestraat.

Het Dienblad is digitaal te raadplegen
inclusief extra nieuws
dat de papieren krant niet haalde:
www.hetdienblad.com
D o e m ee m e t d e s e l f i e - a c t i e :
www.hetdienblad.com/
selfie-actie/index.php
T w i t t e r :@ h e t d i e n b l a d
zaterdagmorgen 16 augustus 2014

Rioolwater kermis wordt ecoproject

lichtBrekkend

• Door de redactie Natuur&Milieu

AOV geeft verduistering toe

Om kosten te besparen en het milieu
te ontlasten is de AOV samen met
Otto Willemsen op zoek naar een
ecologische oplossing voor de afvalwaterzuivering van de toiletten in
het tentencomplex.

AOV wordt verdacht van verduistering. Het fluistercircuit
verklaart dat de AOV eerder in
vergelijkbare zaken werd genoemd. Onlangs is de vereniging
door wijkagent Van der Wal
betrapt. “Ik fietste langs en vond
het verdacht dat zij zich bij de
lichtknop ophielden. Ik stelde
mij verdekt op. Toen de lichten
doofden wist ik zeker dat ik het
bewijs van de verduistering in
handen had.” De politie laat
weten een onderzoek in te stellen naar de vermeende duistere
praktijken. Woordvoerdster
Schuurman reageert laconiek:
“We hebben niets te verbergen.
Na twee uur gaat de boel dicht
en het licht uit, da’s helder! U
zult zien dat er in het onderzoek
niets aan het licht komt.”

Een rietveld dat het water zuivert
lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Nadat berekeningen
zijn gemaakt over de verbruiktwaterkuubhoeveelheid, is de omvang
van het rietveld bepaald. Volgens
de vice voorzitter Luc Helmink
valt de afmeting van het rietveld
mee (30 x 12 meter). Op de vraag
hoe het met eventuele stankoverlast zit, moet hij ons het antwoord
schuldig blijven.

•		 Proefopstelling rietveld geeft goede hoop. foto: DB

beeld, die weer gebruikt gebruikt
kan worden om bier te koelen,”
zegt Otto. De extra stroom om de
techniek te optimaliseren wordt
opgewekt door oprolbare zonnepanelen die tijdens dit project op het
sporthaldak gelegd worden.

“Prachtig stukje natuur- en landschapsverbetering ook”, glundert
W. Jouwsma van Stichting Landschapsbeheer Achterhoek, die lucht
heeft gekregen van dit project. “Ik
ben enorm enthousiast. Het gebied
achter de Vennebulten heet vanouds ook ‘De Riete’, wist u dat? Het
Helmink hoopt dat dit door de ge- zou zelfs doorgetrokken kunnen
worden naar het Vragenderveen.
Helmink benadrukt dat er naast de meente voorgefinancierde project
aanslaat. “Er is grote belangstelling Zo worden oude ecologische verzuiverende werking van het rietveld door Otto Willemsen is geke- getoond door organisaties als Low- bindingen weer in ere hersteld.” De
ken of er ook energie opgewekt kan lands en Zwarte Cross”, meldt een doorgaans kritische Herma Bosboom, biologe en voortzitter van
worden met de vrijkomende gassen trotse vice voorzitter. “Het is een
optie om de rietvelden via de Ven- de CBOHS, was in het veld en niet
en de warmte. “De gassen kunnebulten door te trekken naar de
voor commentaar beschikbaar,
nen met warmtepompen omgezet
worden naar diverse nuttige eind- Schans, het terrein waar De Zwarte maar heeft eerder haar volledige
Cross wordt gehouden”.
medewerking toegezegd.
producten. Koude lucht bijvoor-

Het Dienblad dient dankzij
o.M. de volgende investeerders:

Werkzaamheden vlotte verkeersveiligheid
Hovenstaat na volksfeest vlug van start

Lamastroom verdrijft koe

• Door Bo Ouderling

• Door Bo Ouderling

kan”, aldus de enthousiaste Spoorstraatbewoner. “Dan he-w minder
Het regende klachten bij de gemeente last van opproppingen op de PanOude IJsselstreek na een kleine aan- nekoekrotonde, die ons ‘t zicht de
passing aan de parkeerhavens in de op de winkels belemmert”.
Hovenstraat in Varsseveld.
Andere buurtbewoners zijn ook
Ook de bewoners van de Hovencontent met dit besluit. Volgens
staat klaagden steen en been over
Cindy Dik is het binnenkort ook
de te trage doorvoersnelheid van
afgelopen met het naar binnen glupasserende auto’s. Volgens Marcel ren van veel te langzaam rijdende
Meijerman ligt de snelheid er com- automobilisten. Een minpuntje
pleet uit. Een chauffeur die niet
vindt zij dat de bewoners worden
met zijn naam in de krant wil erverzocht hun kliko zelf naar Ter
gert zich dagelijks aan het langzaHorst te brengen. Er is geen ruimte
me verkeer waardoor hij soms wel om vuilnis op de stoep te plaatsen
20 seconden moet wachten voordat zonder voetgangersverkeershinder.
hij een parkeerhaven veilig kan uit- Op termijn zou een verzamelpunt
rijden. Bernard Klanderman is blij direct achter het bowlingcentrum
met het besluit dat de stoepen aan zijn voorzien, weet Free Laar van
beide kanten met 60 cm worden
horen zeggen. Dirk en Harry Heversmald. “De weg wordt ruum een ijerman, Richard klein Gunnewiek
meter breder zodat ‘t verkeer d’r
en Bert Scheuter bevestigen dit
met ‘n veiliger snelheid deurhen
gerucht ook te hebben opgevangen.

dan die van koeienmelk. Dus is
de keuze voor de melkveeboer om
“De Achterhoek verlamaniseerd”, al- van melkveehouderij de overstap te
dus veldbioloog Matscha Wybenick
maken naar een lamaboerderij niet
zus van de welbekende streekhystori- zo moeilijk”.
cus Marja Wybenick.
Volgens boer Piet te Heelweg-Oost
De lama is een steeds vaker gezien is nog een groter voordeel dat
en gewild dier in de Achterhoekse lama’s kleiner zijn dan koeien en je
weilanden. “Zo vaak dat er zelfs
er dus meer op de vierkante meter
sprake van is dat de lama de
kwijt kunt. Ook is de wol van
oerhollandse koeien, die al jaren
lama’s zeer gewild. Duthler heeft
het beeld bepalen in de Achternet weer een bestelling bij hem
hoekse weides, laten verdwijnen”,
gedaan voor haar wintercollectie.
lamenteert de grijzende dame
op het terras van Brasserie 08,
nippend aan haar eikeltjeskoffie
met kieviteierlikeur. “De oorzaak
van dit verschijnsel is dat er voor
lamamest nog geen duidelijke
afspraken zijn, en dat de boeren de
mest dus mogen uitrijden zoveel
ze willen. Bovendien is de prijs
van de lamamelk vele malen hoger

