
Naar aanleiding van het artikel over 
het ecoproject ‘rietwaterzuivering’ 
dat eerder vandaag in Het Dienblad 
verscheen is hedenmiddag in de keu-
ken van Het Hofshuus door diverse 
geïnteresseerden een nog veel rigou-
reuzer plan in de grondverf gezet. 

“Dit wordt groots”, meldt aan-
nemer Buttonville na afloop van 
‘Het Kökkenaoverleg’. “Varsseveld 
gaat compleet op de schop en als 
het klaar is zal ons dorp het eerste 
ter wereld zijn, dat haar afvalwa-
ter geheel door riet gezuiverd ziet 
worden. En neem ‘ziet worden’ 
maar letterlijk”, lacht hij mysteri-
eus. “Bedenk eens wat een export-
product wij hiermee in handen 
hebben!” Bij het overleg waren ook 
de heren Jouwsma en Willemsen, 
de biologes Bosboom en Wybenick 
en waterdeskundige Lianne Lettink 
aanwezig. “Het plan is simpel”, legt 
Otto Willemsen uit. “Je kunt een 
rietveld oprekken en wat je dan 
krijgt is dus een lange rietgoot. Het 
idee is dat elke straat in het dorp 
aan weerszijden een rietgoot krijgt 
waarin afvalwater wordt gezui-
verd”. Het probleem van mogelijke 
stankoverlast dat in het eerdere 
artikel aan de orde was wuift bio-
loge Matscha Wybenick weg. “Geen 
sprake van! de invoer vindt laag 
tussen de wortels plaats en die 
doen meteen hun werk, waardoor 
de bovenliggende meter water als 
stankafsluiter werkt”. Haar collega 
Bosboom: “Denkt u zich de fraaie 
groene begrenzing tussen wande-
laars en rijverkeer eens in: natuur-
lijk, educatief en oernederlands!” 
Hoewel in een pril stadium, is 
gedetailleerd gesproken. Zo is zelfs 
al over muggenoverlast gesproken. 
“De waterloop wordt een open ge-
sloten systeem waarin zongedreven 
waterraden voor stroming zorgen, 
waardoor muggen kansloos zijn”, 
zegt mevrouw Lettink, “we willen 
in september al proefdraaien”.

• door Gerjo Gussinklo

Na een verspreking van een der 
wagenbouwers van De Drankelin-
gen blijkt na nader onderzoek dat 
er onder hun winnende optocht-
wagen een Poolse carrosserie ver-
scholen zit. Het carrosserienum-
mer werd via internet opgevraagd 
en leidde naar een Pools adres. De 
optochtcommissie van de AOV is 
nu aan het uitzoeken of dit volgens 
de reglementen wel toegestaan is. 
Is dit niet het geval dan gaat de 
eerste prijs alsnog naar VGV en zal 

• door Fino Bakery

Zoals ieder jaar kwam Drumband 
Heelsum vol goede moed naar 
Varsseveld om als publiekslieveling 
de optocht op te luisteren. Dit jaar 
extra enthousiast omdat recent een 
nieuwe sponsorovereenkomst was 
besproken met Helmink Diepvries. 
Het enthousiasme verdween echter 
enigszins toen bleek dat er sprake 
was van een misverstand in de 
conceptcontracttekst. Daarin werd 
gesproken over ‘drumsticksponso-
ring in natura’. 

• door Fino Bakery

Dit jaar ziet de entreepoort van het 
tentencomplex er nog imposanter uit 
dan andere jaren, zoals de lezer kan 
hebben gezien. 

De vorige constructie van het 
tentencomplex bleek namelijk te 
complex. Het opzetten bleek een 
verschrikkelijk drama en gaf ieder 
jaar de nodige stress. Achteraf ble-
ken ook nog eens de berekeningen 
te kloppen voor een niet houten 
vloer. De AOV heeft daar iets op 
gevonden door een nieuwe entree 
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Poolse carrosserie ontdekt in optocht

Contract drumband Heelsum pakt voordelig uit

Entreepoort tenten complex Wordt Varsseveld
eerste ‘rietdorp’?

De Drankelingen gediskwalificeerd 
worden. Morgen zal hierover meer 
duidelijkheid zijn. Meer optocht op 
de website van Het Dienblad.

Updates? www.hetdienblad.com

Helmink Diepvries zou dit seizoen 
zorgen voor verse trommelstokken. 
Dacht men in Heelsum. Helaas 
bleek het te gaan om de welbeken-
de kippenpoten en niet de drum-
sticks die de band verwachtte.

• Winnend nummer? foto: DB Wat wordt hierboven afgebeeld?

Gelukkig kunnen beide partijen er 
smakelijk om lachen. De veurop-
stokkearl was er uiteindelijk als 
de kippen bij: “gelukkig hoeven 
we niet te verhongeren tijdens de 
parades die we dit jaar lopen”.

te laten ontwerpen die nu al geno-
mineerd is voor de nationale mo-
numentenlijst. Zodra het enorme 
bouwwerk staat zal er direct een 
controleur komen om de plaatsing 
op de lijst te bevestigen. Door het 
behalen van een plek op deze lijst 
kan het immense bouwwerk het 
gehele jaar blijven staan zodat de 
complexiteit een stuk minder zal 
zijn. Een rondvraag door de buurt 
leert dat dit geen probleem hoeft te 
zijn. De meeste buurtbewoners zijn 
erg blij met een nationaal monu-
ment voor hun deur. Volgend jaar 
wordt het monument uitgebreid.

HeT dienblAd dienT Dankzij 
o.m. De volgenDe investeerDers:

R a a d p l a a t



Naar nu eerst duidelijk is geworden 
werd de redactie van Het Dien-
blad dit gehele weekend heimelijk 
overgenomen door een groep Vars-
seveldse ondernemers. Wij hebben 
besloten hun namen hier openlijk 
te publiceren. Zij zijn verenigd in 
de groep ‘Varsseveld Offline”: 
Beek en Es (Bert Scheuter), 
Web en Print (Jaap Veldhorst), 
‘sMelssleMs’ (Hans Mellendijk), 
De Binnenstebuiter (Lilian de 
Jong), Rodejo Fotografie (Robbin 
de Jong), Frankieboy (Frank van 
Braak)en Mary Meijlers (Mirjam 
Leyzer) en de morele ondersteu-
ning van Lekkerneij (Saskia Ne-
ijland), DriCom, en d’Olde Mölle.
www.hetdienblad.com

Tijdens een rigoureuze verbouwing 
van een voormalig bankgebouw 
aan de Spoorstraat in Varsseveld is 
in een verborgen deel van de kluis 
een groot aantal steekpenningen 
gevonden. De uitbateraarster van 
Dorpskantine Lekkerneij ‘schrok 
zich wezenloos’ tijdens de vondst. 
Ze hield er een akelige snijwond 
aan over en heeft onmiddellijk de 
politie gewaarschuwd. De steek-
penningen zijn begin juli gevonden 
maar in het kader van het onder-
zoek is dit nieuws pas vanmiddag 
naar buiten gebracht. Om het 
onderzoek verder af te kunnen 
ronden worden getuigen verzocht 

• redactie Geloof Hoop en Liefde

Op het terras van Dorpskantine 
Lekkerneij had onze verslaggever 
een heel bijzondere ontmoeting 
met Marja Wybenick, streekhyste-
rica. Likkend aan een biologische 
ijsco vertelde ze enthousiast over 
haar laatste reïncarnatievondst. Ze 
liet twee foto’s zien. “Kijk, de we-

In Varsseveld beklagen inwoners 
zich over de kerkklokverlichting. “Er 
is wel verlichting, maar je ziet niet 
hoe laat het is als het donker is”, 
klaagt kastelein Loek Wildeman. 

Een lid van het kerkbestuur vertelt: 
“De verlichting is bedoeld voor de 
toren. Het heet ook: ‘torenverlich-
ting’. Maar wij begrijpen natuurlijk 
het probleem. We hebben onder-
zocht of glow in the dark wijzer-
platen een optie waren maar die 
bleken radio-actief. En dat moeten 
we niet willen op een huis van de 
Heer.” 

Veel mensen in en om het dorp 
raken hun gevoel voor tijd en rich-
ting kwijt. Gedupeerde Bennie Jen-
tink: “Ik kiek in ‘t darp altied effen 
op de klokke en dan wet ik waor ik 
op an mot. Dat geet automatisch. 
Korts, een kere bi-j aovend, kwam 
ik in Aalten uut!”

• Verlichting object van verduistering? foto: DB
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Varsseveldse Kerkklok binnenkort tijd ver vooruit

Redactieinfiltratie

INBrekkeNdUitbateraarster door steekpenningen gewond

Robert Gesink reïncarnatie van John Lennon

zich te melden. Naar aanleiding 
van vragen uit de pers stelt de poli-
tie uitdrukkelijk dat dit onderzoek 
volledig los staat van een lopend 
onderzoek naar verduistering. Niet 
uitgesloten wordt dat de steekpen-
ningen werden gebruikt als zwijg-
geld, omdat het als stil kapitaal in 
de hoek van de kluis werd aange-
troffen. In dat geval sluit de politie 
een verband met andere onoirbare 
zaken niet uit. Het vermoeden 
bestaat bijvoorbeeld, dat er illegale 
caviaraces mee werden gefinan-
cierd, maar op deze vermoedens 
wilde de politiewoordvoerder 
lopende het onderzoek niet ingaan.

reldberoemde ‘lostweekend-foto’ 
van John Lennon met vijf brillen 
op zijn hoofd en die van Robert 
Gesink op de reggaeweide van de 
Zwarte Cross. Hoe duidelijk wil je 
het hebben”, vroeg ze zich met een 
hoog gilletje van verrukking af. 
“Lennon leeft en heet Gesink!”.

Sinds een paar dagen loopt een 
politieonderzoek naar verduiste-
ringsgevallen in het dorp. Of de 
klokverlichting vanaf het begin al 
aan sabotage onderhevig is geweest 
wordt nu in dit onderzoek mee-
genomen. “Het gaat in ieder geval 
om een vergelijkbare situatie: waar 

licht zou moeten zijn, ontbreekt 
dit doordat het is vervangen voor 
verduistering”, aldus een woord-
voerder van de politie. Hij kan in 
het belang van het onderzoek niet 
zeggen of eventuele verduiste-
raars gezocht moeten worden in 
een eerder genoemde dadergroep.

Marieke Schuurman van AOV rea-
geert geprikkeld: “Ik heb u al eerder 
gezegd, wij doen alleen na twee uur 
het licht uit op het feestterrein, dat 
is onze verantwoordelijkheid en 
daar laten we het bij.” 

Otto Willemsen, schrijver van het 
boek ‘Thuis in Energie’ is aange-
trokken om zich te buigen over het 
probleem. “We willen een energie-
zuinige wijzerplaatverlichting. Mo-
menteel zijn we op maat gemaakte 
zonnewijzercellen aan het testen. 
Daarmee zouden we een primeur 
hebben in Nederland. Maar aan 
deze oplossing hangt wel een prijs-
kaartje. Daarom zullen we langs de 
deur gaan om te collecteren”. 

De eerste testresultaten zullen half 
september bekend worden en in dit 
blad worden gepubliceerd. Wellicht 
dat Bennie Jentink over een tijdje de 
weg weer beter weet te vinden”.


