Dorpshuis “de Bongerd”

Plaatselĳk Belang Welsum

Informatiekrant Welsum
Jaargang 5 nr.1
Maart 2021

Adressen
Dorpshuis:
Stichting Dorpshuis Welsum
Kerklaan 22
8196 KW Welsum
Tel. 0570 – 563058
Beheerder: Henk Stegink
Dagelĳks bestuur: Jonny Hollander, Annemieke van Duuren, Antoon Enderink,
Reinder Gorselink en Mieke de Vries
Correspondentie: secretariaatdorpshuiswelsum@outlook.com
Kaartverkoop: via www.welsumevent.nl; info@welsumevent.nl
Informatie over alle activiteiten in Welsum: www.welsum.info

Bestuur Plaatselĳk Belang Welsum
Voorzitter:
P. Boons,
Secretariaat PB Welsum:
Evelien Bredenoord,
Penningmeester:
Henk Pannekoek,
Leden:
R. Voorhorst,
C.J. Brink,
R. Broekhuis

1

Vaste activiteiten in het Dorpshuis
overdag

ma
Er zĳn veel vrĳwilligers
actief voor het onderhoud
van het dorpshuis.

avond

Zangvereniging de Harmonie,
oefenavond 19.30-21.30
Volleybal dames en heren.
Training en wedstrĳden.
(Sportvereniging Welsum)
Dart.
Bibliotheek 19.00-20.00 u.

di
Schilderclub
9.00 -11.30

Volleybal (Sportvereniging
Welsum)
Kruisjasclub Welsum: 19.30

Yoga.
9.30-10.30

Videoclub, een keer per maand

woe

Meer Bewegen voor
Ouderen.
(Sportvereniging
Welsum)
De Kinderclub 1x per
maand
Dansles voor kinderen
15.45 tot 16.45

Zaalvoetbal dames
(Sportvereniging Welsum)
In-shape training mannen en
vrouwen (Sportvereniging
Welsum)

don

Inloop-koffieochtend
Iedere 2e
donderdagochtend in de
maand: koffie drinken,
spelletjes, repaircafé en
bibliotheek.

Zaalvoetbal heren.

zon

Iedere 3e donderdagavond:
Vrouwen van Nu
Afdelingsavond.

Klootschieten
Een maal per twee weken
Voetbal, op het veld
(SV Welsum)

Kĳk voor meer informatie op de website www.welsum.info of de site van Sportver‐
eniging Welsum: www.svwelsum.nl of informeer in het dorpshuis tĳdens de activi‐
teit.
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Het transport van de bouwmaterialen van de oude naar de nieuwe school
is goed geregeld.

De schommel wordt ge‐
plaatst.
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Vakwerk

Jong geleerd, oud gedaan.
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Een eerste impressie van de school

Heel veel dozen
in de krokusva‐
kantie

De boom mocht ook weer
mee naar zĳn nieuwe plek
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Een doorkĳkje door de school

Het speelplein annex terras
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Nieuws vanuit het Plaatselĳk Belang
Verzoek aan alle nieuwe inwoners van Welsum
Aangezien PBW veel informatie via de mail verspreidt vragen we aan u
als nieuwe inwoner van Welsum uw e-mailadres door te geven aan onze
secretaris, Evelien Bredenoord: pbwelsum@gmail.com

Vrĳwillige hulpdienst
Noaberschap, een oud gebruik in de gemeente Olst-Wĳhe, waarbĳ men‐
sen in de buurt hulp bieden. Dat houden wĳ natuurlĳk graag in ere. Daar‐
om organiseren we de vrĳwillige hulpdiensten. Zo veel mogelĳk in je ei‐
gen buurt. Kun je zelf geen boodschappen doen? Wil je samen winkelen?
Heb je vervoer nodig naar het ziekenhuis? Of ben je wel toe aan wat ge‐
zelschap? Dan kun je terecht bĳ de vrĳwillige hulpdienst. Net als voor an‐
dere kleine klusjes. De diensten zĳn gratis, voor vervoer of gemaakte kos‐
ten wordt een vergoeding gevraagd.

Oud papier inzameling Welsum.
In heel Welsum wordt 5 keer per jaar oud papier opgehaald. Daarnaast,
wordt, binnen de bebouwde kom een extra service aangeboden. Deze
houdt het volgende in: als u niet in staat bent te wachten op de volgende
inzamelronde, kunt u contact opnemen met één van onderstaande contact‐
personen. Zĳ helpen u verder, zodat u het papier kunt brengen. Bĳ ziekte
of andere omstandigheden kan het oud papier ook bĳ u worden opgehaald.
Voor het buitengebied geldt dit aanbod niet. Gaat u verhuizen en/of houdt
u een opruiming, dan houden wĳ ons aanbevolen.
Neem vooral contact met ons op, voor zowel papier als oud ĳzer.
Contact personen:
Reinhold KluinT
Evert Bredenoord
Inzamel data in 2021: 1 mei, 3 juli, 2 oktober, 4 december.
Zang- en toneel vereniging de Harmonie en S.V. Welsum zĳn u zeer erken‐
telĳk voor uw bĳdrage.
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Woonvisie:
Op 30 maart hebben alle “Plaatselĳk Belangen”, een overleg over de
nieuwe Woonvise 2021. De gemeente wil graag samen met de Plaatse‐
lĳk Belangen in gesprek over de ‘lokale woonbehoefte’. Heeft u nog tips
die wĳ in dit gesprek moeten meenemen laat het graag horen voor 30
maart aan Evelien.

Vlaggen
De Welsumse vlaggen zĳn nog steeds te koop! Deze zĳn te bestellen bĳ
pbwelsum@gmail.com De kosten van een vlag bedragen € 20, -

Kernenbezoek:
Door de corona maatregelen zal er dit jaar nog geen kernenbezoek plaats
vinden, aldus de gemeente. In het directieoverleg van 9 maart hebben wĳ
ons de vraag gesteld:” hoe gaan wĳ dit probleem vorm geven?” De ge‐
meente zou graag iets willen betekenen. Waar ligt de behoefte van de
bewoners? Er zĳn verschillende opties:
� Een digitale inloop, waarbĳ je je aanmeldt en dan m.b.v. een
tĳdsklok met het bestuur in gesprek kan gaan.
� Een online inloop via “teams” en dan je vragen stellen.
� Ook zou het plaatselĳk belang de vragen die spelen in het dorp
kunnen bundelen en deze gezamenlĳk kunnen opsturen naar de
gemeente.
Laat even weten waar u behoefte aan heeft bĳ Plaatselĳk Belang.

Landelĳke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart is de Landelĳke Opschoondag. Op die dag gaan
veel Nederlanders naar buiten om hun omgeving vrĳ te maken van
zwerfvuil. Helaas kunnen we jullie vanwege het coronavirus niet zoals
andere jaren ondersteunen door middel van het leveren van afvalgrĳpers.
We moedigen daarom iedereen aan die al een afvalgrĳper in bezit heeft
om een "opschoon-ommetje" te maken op zaterdag 20 maart. Zo maak
jĳ, coronaproof jouw omgeving vrĳ van zwerfvuil en ga je met een op‐
geschoonde buurt het voorjaar in.
Wil jĳ in actie komen tĳdens de Landelĳke Opschoondag. Klik dan op
de onderstaande link om veilig zwerfvuil op te ruimen in tĳden van coro‐
na.
Kĳk op de website mooi-schoon.nl, daar staat ook een item: Veilig
zwerfvuil opruimen.
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Glasvezel Buitenaf
Wĳ zĳn door Glasvezel Buitenaf/ Deltafiber geïnformeerd over de aan‐
leg van glasvezel in Marle, Welsum en Werven. Zĳ gaven aan dat het
Waterschap Vallei en Veluwe geen toestemming geeft om glasvezel in de
dĳk (langs de Ĳsseldĳk) of vlak langs het dĳklichaam te leggen. Dit on‐
danks dat zĳ wettelĳk wel e.e.a. moeten gedogen (Telecomwet art5.2
lid1). Al met al heeft dit proces ongeveer 1,5 jaar geduurd.
Wĳ vinden het bĳzonder jammer dat het Waterschap geen toestemming
geeft. Het is gebruikelĳk dat de glasvezel door de berm van de openbare
weg wordt aangelegd en dat is in Marle, Welsum en Werven ook het
meest efficiënte tracé. Veel huizen staan langs de dĳk en kunnen zo mak‐
kelĳk aangesloten worden. Daarom vragen wĳ het Waterschap Vallei en
Veluwe om alsnog toestemming te geven.
Glasvezel Buitenaf/Deltafiber heeft een alternatief plan gemaakt en dat
houdt in dat de glasvezel door de weilanden langs de dĳk wordt aange‐
legd. In veel gevallen gaat het dan om grond van agrariërs of particulie‐
ren. Zĳ zouden vorig jaar hierover met de eigenaren in gesprek gaan,
maar door corona etc. is er tot op heden geen actie ondernomen. Deltafi‐
ber heeft aangegeven dat zĳ voor eind februari 2021 dit afgerond wil
hebben. In principe zĳn de agrariërs in Marle, Welsum en Werven bereid
om mee te werken aan de aanleg van glasvezel, mits er een goede rege‐
ling komt. Denk bĳvoorbeeld aan een goede regeling m.b.t. aansprake‐
lĳkheid bĳ schade (als grondeigenaar wordt je aansprakelĳk gesteld voor
de schade aan de glasvezel die door jouw land loopt), vergoeding van
schade en compensatie voor vermogensschade. Wĳ hebben dit vorig jaar
al aangegeven aan Glasvezel Buitenaf/Deltafiber. Zĳ denken hier over na
maar gaven ook aan dat als wĳ niet meewerken zĳ geen glasvezel gaan
aanleggen.
Op deze manier worden wĳ door de weigering van het Waterschap en de
stugge opstelling van Glasvezel Buitenaf gedwongen om tegen slechte
voorwaarden een leiding door ons land te accepteren (of de zwarte piet
toegespeeld te krĳgen dat er geen glasvezel komt) U kunt zich voorstel‐
len dat ons dat in een vervelende positie plaatst. Net zoals afgelopen jaar,
zullen wĳ ons inzetten om tot een goede oplossing te komen. Dit doen
wĳ (ABCW) o.a. door periodiek overleg te hebben met gemeente OlstWĳhe, glasvezel Noordoost Veluwe, Deltafiber en Van Gelder. Dit over‐
leg hebben wĳ geïnitieerd. Wĳ hopen hiermee de bewoners van Marle,
Welsum en Werven goed geïnformeerd te hebben.
A. Jansen, voorzitter ABW e.o.
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Glasvezel buitenaf:
Zodra er meer bekend wordt zullen we dit vermelden op de website
welsum.info
TIP: voor mensen die niet kunnen wachten. KPN heeft bĳ traag internet
de mogelĳkheid voor 4G ondersteuning. Kost weinig extra en internet
wordt er stukken sneller van.

Compost dag geannuleerd
Vandaag ontvingen wĳ het bericht dat er landelĳk geen compostdag
wordt georganiseerd. ROVA heeft gewikt en gewogen, maar toch ook be‐
sloten dat het verstandig is om de compostdag te annuleren.

Welsum Duurzaam
U heeft het vast wel in de Huis aan Huis gelezen: de Coöperatie Welsum
Duurzaam U.A. is op 13 januari j.l. opgericht!
En nu vol goede moed verder met de plannen die al zo lang op de plank
liggen.
Het mooiste is: er zĳn drie dorpsgenoten aangeschoven bĳ de werk‐
groep, namelĳk Pamela van den Berg, Peter Smeĳsters en Albert Bĳster‐
bosch. U begrĳpt dat we heel blĳ zĳn met hun extra kennis en met de ex‐
tra menskracht binnen onze werkgroep: dat geeft nieuwe energie!
We gaan nu zo snel mogelĳk, hopelĳk al begin april, onze aanvraag bĳ
de overheid voor het oprichten van een postcoderoos indienen. Een hoop
voorbereiding en een hele hoop ‘papierwerk’, maar dat hoort er nu een‐
maal bĳ.
De laatste maanden zĳn er diverse online contacten met de andere ker‐
nen in Olst-Wĳhe geweest. Dit om van elkaar te horen hoever zĳ zĳn
met hun plannen op het gebied van energie en duurzaamheid, en om
ideeën uit te wisselen.
Uiteraard heeft de gemeente hier ook belang bĳ in het kader van de ener‐
gietransitie. En om de bewoners te helpen om besparende maatregelen te
kunnen nemen, stelt de gemeente ook nu weer een flink aantal gratis
energiescans of energieadviesgesprekken beschikbaar. Wees er snel bĳ,
want het loopt hard! Aanvragen kan via een formulier op de website van
de gemeente
Ook kunnen inwoners binnenkort een bĳdrage krĳgen voor kleine duur‐
zaamheidsmaatregelen. Er ligt voor zo’n 2000 inwoners € 60 op de plank
om te besteden aan bĳv. tochtstrippen, ledlampen of brievenbusborstels.
U kunt de spullen bestellen via een speciale webshop, en de spullen wor‐
den geleverd door lokale bouwmarkten. Houdt u dus de berichtgeving
hierover in de Huis aan Huis goed in de gaten!
Lees verder
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Voor de jeugd is de Junior Energiecoach opgestart in februari, een leuk
spel voor gezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar. Je ontdekt in 5 weken
met elkaar spelenderwĳs op welke manier je het energiegebruik kunt
verminderen. En dit onder het motto: Met energie kun je lachen!!! We
hopen dat er gezinnen uit Welsum meedoen aan deze actie. Zo ja, wilt u
dan uw ervaringen aan ons -en uw buren- doorgeven. Trouwens, moge‐
lĳk wordt deze actie in het najaar nog een keer herhaald. We hopen het
zodat ook anderen mee kunnen doen.
Ook Aart van der Stel heeft wat contacten in het dorp kunnen leggen
met mensen die hem willen helpen bĳ het opzetten van biodiversiteits‐
projecten. Misschien zien we deze zomer al wat fleurig resultaat hiervan.
Wĳ houden vol! Wilt u meer weten: we zĳn nog steeds bereikbaar via
welsumduurzaam@gmail.com, . Of u trekt bĳ een van de werkgroeple‐
den aan de bel!
Jaap Zitman, Arjen Uĳtewaal, Elisabeth Julsing, Aart van der Stel, René
Blickman, Pamela van den Berg, Peter Smeĳsters, Albert Bĳsterbosch,
Carla Brink

Geluidsoverlast
Op 3 juli 2020 is de NEFOM opgericht als landelĳke actiegroep tegen
aanhoudende geluidsoverlast door motoren.
Deze overkoepelende federatie bestaat inmiddels uit 68 lokale bewoners‐
groepen, verspreid over 11 provincies. Deze hebben 1 gemeenschappe‐
lĳk doel, namelĳk het terug dringen van het geluid van motorvoertuigen
tot maximaal 70 decibel.
Voelt u zich aangesproken? Kĳk op nefom.nl
FACTSHEET:
Verder heeft de NEFOM het factsheet “Feiten over lawaaivervuiling”
gemaakt. In dit factsheet aandacht voor:
Nieuwe WHO-richtlĳnen; Consequenties voor Nederland; Kosten van
lawaai; Gemiddelden of Piekgeluiden en Gezondheidswinst.
Voel je vrĳ om dit factsheet veel te gebruiken, het toont aan dat mensen
ZIEK worden van geluid.
https://www.nefom.nl/achtergrond-literatuur-en-documentatie/
Overige websites die hier over gaan:
Netwerkbĳeenkomst Gezondheid in Omgevingsplannen/Gezonde leef‐
omgeving
SSC-Campus (gezondeleefomgeving.nl)
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Vrolĳk Pasen

Dit krantje is een gezamenlĳk initiatief van de Stichting Dorps‐
huis Welsum en het Plaatselĳk Belang.
Verenigingen of mensen die iets willen bekendmaken wat van nut is
voor alle Welsumers kunnen gratis berichten plaatsen in dit krant‐
je.
Voor advertenties met een winstoogmerk worden kosten berekend.
Ingezonden brieven zĳn voor verantwoordelĳkheid van de inzen‐
der.
Dit krantje wordt vier keer per jaar uitgegeven. Het volgende
krantje verschĳnt ongeveer 15 juni 2021.
Kopĳ hiervoor ontvangen we graag uiterlĳk 5 juni via
welsumskrantje@gmail.com
Ria Voorhorst en Mieke de Vries, redactie
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Om nog even te repeteren, of voor nieuwe Welsumers om even flink op te
oefenen voor het eerstvolgende Welsumse feest, naar we hopen heel snel!

Aan den linker Ĳsseloever
Ligt een dorpje lief en klein
Hoe dat dorpje wel mag heten
Zou ik ooit die naam vergeten
Dat zal Welsum, dat zal Welsum
Dat zal Welsum zeker zĳn.

Haast geheel in 't groen verscholen
Vinden wĳ het kerkgebouw
En daar aan de linkerzĳde
Pastorie en dorpsschool beide
't Is in Welsum, 't is in Welsum
Welsum blĳf ik steeds getrouw.

Mocht ik Welsum eens verlaten
Het vergeten, nee, dat nooit
Blĳf die lieve plek gedenken
Blĳf ik steeds mĳn liefde schenken
Neen ons Welsum, neen ons
Welsum
Welsum dat vergeet ik nooit.

