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Voorwoord
Vooraf
2020, een bijzonder jaar. Voor iedereen in Heerde, Veessen, Vorchten en Wapenveld, maar
ook voor de rest van Nederland en uiteindelijk voor de hele wereld. 2020 is een jaar geweest
welke in het teken heeft gestaan van Covid-19. Waar wij het jaar nog mogelijk onbekommerd
met elkaar inluidden, werd de maand daarop de eerste gevolgen van het Coronavirus
zichtbaar.
Ook bij de VHD hebben wij het virus van dichtbij gezien en ons zorgen gemaakt. Projecten
hebben stil gestaan en alternatieven zijn in het leven geroepen.
Toen de crisis op zijn hoogst was, is er via de krant en facebook een oproep geplaatst om
rijders te vinden die tijdelijk wilden inspringen. Bijzonder om te zien was hoe de burgers van
Heerde zich in grote getallen aanmeldden om ons te ondersteunen in de bezorging van de
tafeltje-dekje maaltijden.
Vrijwillige inzet
Vorig jaar heb ik benoemd dat 2020 het jaar was om vooruit te blikken. Toen waren er nog
altijd voldoende vrijwilligers, maar de zoektocht word moeilijker. Het afgelopen jaar heeft
voor een ongewone twist gezorgd onder onze vrijwilligers. Velen zijn ziek geweest en hebben
tijd nodig om te herstellen. Van buitenaf hebben we gebruik kunnen maken van tijdelijke
vrijwillige inzet. Maar we zijn nog steeds zoekende naar vrijwilligers die structureel ons
willen en kunnen ondersteunen.
Alle projecten; Tafeltje Dekje (Heerde & Wapenveld), Centraal Meldpunt, Individuele
hulpverlening, Bibliotheek, Repair cafe, Baliedienst Hanzeheerd Brinkhoven en
Dagverzorging Hanzeheerd Brinkhoven verdienen complimenten voor de flexibiliteit en
creativiteit die zij hebben laten zien in het afgelopen jaar.
Vooruitblik
Ieder jaar kijk ik uit naar wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Nu weten we al dat wij geen
vrijwilligersavond kunnen organiseren in januari en hebben wij
gezocht naar een alternatief om jullie ook nu weer te kunnen
bedanken voor al jullie betrokkenheid en inzet. Ik hoop dat 2021
het jaar wordt waarin we een tussenweg vinden in het nieuwe en
het oude normaal. Waarin we weer tijd met elkaar kunnen
doorbrengen, elkaar kunnen helpen zonder angst en waarbij al
onze projecten weer draaien zoals zij bedoeld zijn.
Naast dit alles hoop ik ook dat we niet zullen vergeten wat het
afgelopen jaar ons geleerd heeft in samenwerken, aanpassen en
omgaan met tegenslagen, maar ook in het opzetten van prachtige
initiatieven en buiten gebaande wegen durven te gaan.
Voor nu wens ik jullie allemaal hele fijne dagen toe.
Silvy Mae van Geffen, voorzitter
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Corona en vrijwilligerswerk:
Het jaar 2020 is in alle opzichten een heel bijzonder jaar geweest. Eind februari deed de
pandemie ook ons land aan. Ook Heerde is hier niet aan ontkomen en we maken met ons
allen de gevolgen hiervan mee. Heerde is zwaar getroffen, veel besmettingen en helaas
ook veel mensen die aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. We hebben met
z’n allen zo goed mogelijk geprobeerd het vrijwilligerswerk voort te zetten. Zo hebben
alle projecten, waaronder ook de maaltijdbezorging – zij het in enigszins aangepaste
vorm - plaats kunnen blijven vinden. Wij als bestuur zijn bijzonder trots op onze
vrijwilligers. Dankzij hun inzet en betrokkenheid heeft de zorg voor onze cliënten
doorgang kunnen vinden.
Opvallend is dat een aantal mensen in moeilijke tijden graag iets voor een ander wil
betekenen. De toestroom van nieuwe vrijwilligers was de afgelopen periode boven
verwachting. Daar tegenover stond dat er ook een flink aantal vrijwilligers al dan niet
noodgedwongen waren om hun activiteiten voor de VHD te beëindigen. Die vrijwilligers
zijn wij zeer erkentelijk voor al hetgeen zij voor de hulpbehoevenden in onze gemeente
hebben gedaan.
Maar ook op andere terreinen heeft het zijn invloed gehad. Vergaderingen en
bijeenkomsten hebben niet of op een andere manier plaatsgevonden. Onze jaarlijkse
scholingsmiddag kon niet doorgaan en zo zal ook onze feestavond zoals deze voor 29
januari 2021 gepland stond niet plaats kunnen vinden.
Voor velen is het ook een tijd waarin vereenzaming toeslaat. Laten we hopen dat het in
ontwikkeling zijnde vaccin snel een uitkomst kan bieden en dat we in de loop van 2021
het “oude” leven weer zo goed mogelijk op kunnen pakken
Als dank voor uw inzet in deze moeilijke tijd en als compensatie voor het niet doorgaan
van de feestavond vindt u bij het Kerstpakket een waardebon die u naar eigen inzicht
kunt besteden.
Ondertussen: “houd u zo goed mogelijk aan de regels en probeer gezond te blijven”.

Corona-invallers
Bij het begin van de corona crisis werden veel werknemers naar huis gestuurd wegens
gebrek aan werk. Er was onder die werknemers een dame die dat doelloze thuiszitten
niet accepteerde. Zij hoorde dat o.a. de
Vrijwillige Hulpdienst Heerde rijders zocht
voor het rondbrengen van de maaltijden. Na
een eerste contact werd zij direct
opgenomen in de lijst van rijders en kregen
zij de nodige informatie over hoe wij werken
tijdens de coronacrisis. De dame die zich als
eerste gemeld had was direct erg betrokken
en bedacht dat er meer mensen zicht thuis
zaten te vervelen en plaatste op facebook
een oproep aan thuiszitters om zich ook aan
te melden. Dat hebben we geweten. Een
paar dagen heeft onze telefoon roodgloeiend
gestaan van de vele telefoontjes van gegadigden. De eerste melders werden vrijwel
direct ingeschakeld nadat ze wegwijs waren gemaakt in de wijze van werken en
beveiligen.
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De rijders mochten door de coronabeveiliging van klanten, personeel en rijders niet meer
in de gang bij de keuken komen om de maaltijden te halen. De maaltijdkoffertjes worden
nu door het keukenpersoneel op karren, gesorteerd naar route, naar buiten gereden
waar de rijders staan te wachten op de befaamde 1.5 meter onderlinge afstand. De
gebruikers kregen de opdracht om na het gebruik de lege (en gewassen koffertjes) op
een krukje of stoel voor de deur te zetten waar de rijders vol tegen leeg kunnen
wisselen.
Het was zowel voor rijders als gebruikers even wennen maar de meest eigenzinnige
weigeraars konden na een rustig gesprekje tot inzicht worden gebracht. En zo gebeurt
alles nog steeds, geheel coronaveilig voor keukenpersoneel, rijders en gebruikers.
Inmiddels zijn vele coronarijders al weer aan het werk bij de baas maar allemaal zijn ze
in een of andere vorm gebleven, invaller op afroep of invaller op een vaste vrije dag bij
de baas of in een schoolvakantie. Allemaal zijn de invallers verrukt van het fantastisch
fijne werk. Alhoewel ze moeilijk met gebruikers hebben kunnen praten door de
beveiligingsafstand, genieten de rijders van de dankbaarheid die uit de ogen van de
gebruikers straalt als beloning voor hun werk.
Zo konden wij, ondanks het corona virus, toch de maaltijden blijven bezorgen en daar is
de leiding van deze organisatie de corona-invallers erg dankbaar voor.

FANTASTISCH!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Gerda Wonink en Mary Hageman

Bestuur
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
1e Penningmeester:
2e Penningmeester:
1e Secretaris:
2e Secretaris:
Algemeen lid:

Silvy Mae van Geffen-Tijsma
Candy Leeuwis
Klaas Veldkamp
Annelien Roke
An Jansen
Bert v. Dijkhuizen
Yerke Nijboer

06-49747936
0578-691941
0578-631400
0578-696391
0578-693197
0578-611057
0578-843937

Coördinatoren projecten Vrijwillige Hulpdienst
Tafeltje Dekje Heerde:

Tafeltje Dekje Wapenveld (vacature)
Centraal Meldpunt:
Hanzeheerd Brinkhoven Balie:
Hanzeheerd Brinkhoven Dagverzorging:
Bibliotheek:
Individuele Hulp/Intensieve Zorg:
Repair Café:

Gerda Wonink
Mary Hageman
Bea Janssen
Rob Tervelde
Wilma Stoter
Hennie Kool
Alie Nijmeijer
An Jansen
Jaap de Greef
Thea Achterhof
Wilna Kraaijenbrink
An Jansen
Wilma van den Beld
Yerke Nijboer

0578-631274
0578-693390
0578-694887
06-30193947
0578-693412
0578-694457
038-4479719
0578-693197
0578-694064
0578-843937
06-13846608
0578-693197
0578-693896
0578-843937

Vanaf 1 januari 2020 neemt het bestuur de introductie van de nieuwe vrijwilligers op
zich.
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Centraal Meldpunt voor Vrijwilligers Hulp: 0578-692525
De telefonisten zijn:
-

Maandag:

-

Dinsdag:
Woensdag:

-

Donderdag:

-

Vrijdag:

Reserve:

Maud Dragt
Hennie Steenbergen
Betsie Kampherbeek
Mieke Drexhage
Meri Rouw
Hennie Palm
Roelie Huls
Marijke Wrede
Ivonne van Haut
Wilma van den Beld
Adrie Dijkhof
An Jansen

Vrijwilligers gezocht.
De Vrijwillige Hulpdienst heeft op dit
moment ongeveer 200 vrijwilligers.
Mensen die zich belangeloos inzetten om
de medemens die minder fortuinlijk is te
helpen zijn of haar leven een beetje
plezieriger te maken. Een flink aantal waar
we trots op zijn.
Voor onze Wapenvelders zoeken we een
coördinator die samen met de rijders
routes vaststelt en met de rijders er voor zorgt dat de maaltijden juist en op tijd worden
afgeleverd. De coördinatie kan natuurlijk ook vanuit de andere kernen worden gedaan.
Een oproep aan alle vrijwilligers van al onze projecten, dus ook van de dienst Balie
Brinkhoven, Brinkhoven dag verzorging, Bibliotheek, Individuele zorg, Repair Café en
zeker niet de minsten de telefonisten. Mensen van al onze diensten die een auto hebben
en zo af en toe als reserve (invaller), op telefonisch verzoek van de coördinator, een
keertje (een klein uurtje tussen de middag) een paar maaltijden kunnen rondbrengen.
De rijders van Tafeltje Dekje zijn vaak een van de weinigen, soms de enige, die de
mensen op een dag zien. Dan is te begrijpen met welke dankbaarheid de rijders begroet
worden.
De rijders van Tafeltje Dekje krijgen een kilometervergoeding van €. 0,30 per gereden
kilometer. Het bedrag kan eens per 3 maanden op een declaratieformulier worden
ingeleverd bij de keukens van Brinkhoven of Rehoboth.
Overige vragen kunt u stellen aan de coördinatoren.

Meld u aan. Meld u aan. Meld u aan. Meld u aan. Meld u aan.
Zonder rijders kunnen wij straks niemand meer eten brengen en
ook niet meer zorgen voor de o zo nodige sociale contacten.
Misschien zijn er ook wel familieleden, buren, vrienden of kennissen die u enthousiast
kunt maken met uw verhaal over onze activiteiten, Vraag ze of ze zich niet als
reserverijder willen aanmelden. Vertel hoe fantastisch dit werk is
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Redactie van de Hulpkoerier.
Voor u ligt weer een exemplaar van "de Hulpkoerier". We hebben geprobeerd om er iets
leuks van te maken. Leuke suggesties of belevenissen, anekdotes of gewoon een gedicht,
verhaal, recept, etc. zijn natuurlijk van harte welkom.
Reacties kunt u sturen naar de redactie van "de Hulpkoerier". Dit kunt u doen door uw
bijdrage te sturen naar info@vhdheerde.nl. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook bij een van
de redactieleden inleveren.
Redactieleden:
Marijke Wrede
Klaas Veldkamp,
Leendert Hageman
Bert v. Dijkhuizen
Grafisch ontwerp:
Hendrik Jan Boer

0578-694712
0578-631400
0578-693390
0578-611057
0578-631589

Heerde-Wapenveld-Veessen-Vorchten
Heerde – Wapenveld – Veessen – Vorchten.
Dat zijn de kernen van de gemeente Heerde, dat zijn de plaatsen waar de vrijwilligers van de
VHD actief zijn. Over Heerde is veel bekend, over Wapenveld, Veessen en Vorchten
misschien wat minder. Wat valt er qua geschiedenis te vertellen over deze drie plaatsen? We
doken voor u in het verleden en vonden zo hier en daar leuke wetenswaardigheden die wij u
niet willen onthouden.
Uiteindelijk heeft dat geleid tot dit artikel. Het zijn zo maar wat losse flodders, het is dus
allesbehalve een compleet verhaal.
Wapenveld is sinds 1843 een zelfstandig
kerkelijke gemeente en mag zich daarmee een
dorp noemen. Rond het jaar 1900 heeft Wapenveld
ongeveer 800 inwoners, in 1940 zijn dat er 1.500
en in 2019 ongeveer 6.150. Het grootste deel van
het huidige Wapenveld is gebouwd rond 1960. Het
dorp is eigenlijk uit 2 kernen ontstaan, te weten
oud-Wapenveld (Bruggenhoek) en het latere
Hulsbergen. Door de kanalisering van de Grift en
de komst van een spoorlijn ontstond later een derde kern bij de Manenberg.
In de geschiedschrijving komt Wapenveld het eerst voor als er een fraterhuis met kerk
gebouwd wordt op een stuk grond dat wordt geschonken door ene Hendrik Bentinck. Dat huis
van de Broeders van het Gemene Leven werd in 1407 gesticht in Hulsbergen. Tegenwoordig
spreken we dan ook van klooster Hulsbergen en van het Kloosterbos.
Deze broeders hebben een belangrijke stempel gedrukt op het ontstaan van Wapenveld. Ze
hadden onder andere een steenbakkerij en er werden boeken gekopieerd. Aan het eind van de
15e eeuw namen de fraters het initiatief tot het aanleggen van de IJsseldijk en het graven van
de weteringen. In 1572, bij het begin van de tachtigjarige oorlog, werd het klooster
geplunderd en verwoest door edelen en geuzen tijdens een opstand, geleid door Willem van
Oranje.
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Rond 1800 wordt Holland bezet door Frankrijk waar Keizer Napoleon Bonaparte dan aan de
macht is. In 1813 komen de Kozakken Holland bevrijden van deze Franse bezetting. Deze
beruchte en gevreesde Kozakken op hun kleine paardjes waren ook in Wapenveld gelegerd.
Ter herinnering daaraan werd er bij de Revelingseweg een lindeboom gepland. Deze boom
kreeg de naam bevrijdingsboom of herdenkingsboom. Een legende wil dat onder deze boom
een paard van Napoleon is begraven. Deze boom werd bijna 200 jaar later wegens ziekte
omgezaagd, maar in 2006 werd er een nieuwe linde op dezelfde plek geplant.
Het Apeldoorns kanaal werd gegraven tussen 1824 en 1829.
In 1838 werd een vergunning afgegeven aan van Gerrevink om de Berghuizer Papierfabriek te
bouwen. In februari 2008 is dit goedlopende bedrijf helaas gesloten door de toenmalige
eigenaar Stora Enzo. Van 1840 tot 1846 werd de weg van Hattem naar Apeldoorn verhard.
Gebruikers van deze weg moesten tol betalen.
Door Wapenveld liep vroeger de spoorlijn van Apeldoorn naar Hattemerbroek, ook wel de
baronnenlijn genoemd. Rond de eeuwwisseling liepen er 6 treinen, in 1934 zelfs 14 treinen
per dag. De lijn werd in 1972 voor het laatst gebruikt en in 1996 werd er in de plaats daarvan
een toeristisch fietspad aangelegd.
Wapenveld telt een aantal rijksmonumenten, zoals onder andere het voormalige Tolhuis aan
de Groteweg (1850) en molen de Vlijt (18e eeuw). Deze molen is in de kerstnacht van 1980
volledig afgebrand en later opnieuw herbouwd. Sinds 1984 wordt in deze molen op
professionele basis weer graan gemalen. Niet ver van deze molen staat op de hoek
Kanaaldijk-Kloosterweg een prachtige villa uit 1896. Deze villa was oorspronkelijk een
directeurswoning, naast de toenmalige zuivelfabriek.
Het gemaal Pouwel Bakhuis (1919) en de poldermolen de Wielewaal aan de kanaaldijk (1870)
zijn verder noemenswaardige monumenten. Ook heeft Wapenveld nog enkele fraaie 19eeeuwse boerderijen binnen haar grondgebied.
De bijnaam van de Wapenvelders is van oudsher Padden. De lijfspreuk van het Paddendorp is
dan ook: proud to be a pad, hetgeen ook terug te zien is aan de grote bronzen pad die in het
dorp staat.
Veessen
Veessen komen we in 1217 voor het eerst in de boeken
tegen als Vesce. Later wordt dit Vesen en sinds 1459
Veessen. Op 1 januari 1812 wordt Veessen als
zelfstandige gemeente afgesplitst van Heerde. Op 1
januari 1818 komt er echter alweer een eind aan de
zelfstandigheid en keert Veessen terug bij Heerde.
In 1840 heeft Veessen 112 huizen met 775 inwoners,
tegenwoordig circa 300 huizen met bijna 700 inwoners.
Het dorpje ligt aan de rivier de IJssel, wat vaak wel de
mooiste rivier van Nederland wordt genoemd. De IJssel
is 127 km lang.
In Veessen staan 7 rijksmonumenten. Dat zijn de Hervormde kerk (19e eeuw), de boerderijen
het Klooster aan de Veesser Enkweg (half 19e eeuw), de Holle Wand (1911) en De Worp
(1850-1875), de Mölle van Bats (1779), de rentmeesterswoning van het type Dijkhuis aan de
IJsseldijk (1856) en het witte gepleisterde woonhuis aan de IJsseldijk 33 (eerste helft 19e
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eeuw).
Hoewel geen rijksmonument, mag het ruiterstandbeeld bij de restaurant IJsselzicht ook niet
onvermeld blijven. Dit standbeeld beeldt een Basjkier uit die in 1813 samen met de Kozakken
de Fransen ons land uitjoeg. De Basjkieren maken deel uit van een Turkse volksstam uit
Rusland, te weten de republiek Basjkirostan. Samen met de Kozakken legden ze een aantal
schepen dwars over de IJssel. Zo ontstond een schipbrug waardoor ze de rivier konden
oversteken met hun paarden en ander materiaal en konden ze de geallieerden helpen om het
Franse leger van Napoleon te achtervolgen bij hun terugtocht naar Frankrijk. Uiteindelijk
heeft dit geleid tot bespoediging van de bevrijding van Holland.
Veessen wordt dan ook wel eens het Kozakkendorp genoemd. Ook de Kozakkenkribbe en het
Kozakkenveer verwijzen daar naar.
Veessen heeft in vroegere tijden veel welvaren gekend. Het meeste vervoer ging namelijk nog
over het water omdat de onverharde wegen niet zo best waren. De IJssel was dan ook een
drukbevaren handelsroute. De Veessenaren konden schippers via de wal met paard en touw
helpen om door de beruchte bocht in de IJssel (het zogenaamde “rak van ongemak”) bij
Veessen te komen, want zeilend was dat namelijk een hele moeilijke klus. Na de opkomst van
het verkeer en het vervoer per spoor raakte Veessen zijn gunstige positie kwijt. Nu is het een
rustig idyllisch dorpje met slechts een paar kleine winkeltjes en campings.
Dankzij de hoogwatergeul is Veessen de laatste jaren veelvuldig in het nieuws geweest. Deze
geul is als gevolg van de klimaatveranderingen in 2017 aangelegd. Het gebied ten zuiden van
de Kerkdijk onder Veessen is uiterwaard geworden. Bij een kleine stijging van het waterpeil
van de IJssel loopt het laaggelegen deel onder water. De uiterwaard fungeert als een buffer
voor de hoogwatergeul. Pas als het waterniveau van de IJssel boven 5 meter 65 uitkomt,
stroomt het water ook de geul in. Doordat het overtollige water de geul instroomt, blijft het
peil in de IJssel bij hoogwater 71 cm lager dan voorheen en is de kans op een overstroming
dus een stuk kleiner. De geul is 8 kilometer lang en is tussen de 550 en 1500 meter breed.
Tijdens graafwerkzaamheden aan de geul zijn 4 kazematten uit 1939 ontdekt. Deze bunkers
maakten deel uit van de IJssellinie.
In 2017 is de ondernemingsvereniging VVM opgericht. Deze vereniging behartigt de
belangen van de ondernemers in de buitengebieden van Veessen, Vorchten en Marle. Ze gaat
zich met name
bezighouden met thema's als agro business, ontwikkeling, glasvezel in de buitengebieden,
arbeidsparticipatie, onderzoek naar de mogelijkheden van een Multifunctioneel Centrum
(MFC), goede doelen , organisatie van evenementen, enzovoort, enzovoort.
Vorchten
De naam Vorchten komt sinds 1665 in de
boeken voor. Oudere vermeldingen zijn o.a.
Vorichten, Vorethen, Vorachten en Vorghten. In
1840 heeft Vorchten 46 huizen met 298
inwoners. Tegenwoordig zijn dat circa 80
huizen met ongeveer 200 inwoners. Iets ten
noorden van Vorchten lag vroeger Kasteel
Zwanenburg of Swanenburgh. Dit kasteel is in
1829 gesloopt. Een gedeelte van de gracht is
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echter nog te zien. Ondergronds bevinden zich mogelijk nog resten van het kasteel. Vorchten
heeft 6 rijksmonumenten, te weten de Johannes de Doperkerk en ook de toren van die kerk.
Deze Hervormde kerk is een bijzonder monument, want het oudste gedeelte van deze kerk
stamt uit het jaar 900! Het zogenaamde schip van de kerk is uit de 13e eeuw en is in de 19e
eeuw verbouwd. Het koor is uit de 15e eeuw, de preekstoel uit 1630, de toren uit 1200 en de
luidklok stamt uit 1641. De kerk is gebouwd op een terp.
Verder kent Vorchten een viertal oude boerderijen die op de rijksmonumentenlijst staan. Ze
staan alle vier aan de Kerkweg. De oudste, met de fraaie naam 't klare water stamt uit 1769.
Niet monumentaal, maar wel heel bijzonder is het poppenspelmuseum van Otto van der
Mieden. Dit museum is vooral bekend vanwege haar internationale collectie wayang figuren,
marionetten en hand-, stang-, stok-, en trekpoppen.
Als compensatie voor de aanleg van de hoogwatergeul is in 2017 als onderdeel van een
herinrichtingsplan het multifunctioneel centrum (MFC) De Verbinding gebouwd met als doel
de sociale leefbaarheid van het dorp te vergroten.
Er staan rondom Vorchten 6 zichtpunten naast het gebied waar tussen de jaren 750 en 1300 de
(oude) IJssel stroomde. Van die oude IJssel is echter niets meer te zien in het landschap.
Bij de aanleg van de geul zijn een aantal interessante opgravingen uit de prehistorie gedaan,
zoals een eikenhouten- en een tufstenen put en een aantal munten. Uit onderzoek is verder
gebleken dat er in de prehistorie meerdere grote boerderijen in Vorchten hebben gestaan.

Bronnen:
• wikipedia,
• het kozakkenveer/stichting voetveer Veessen Fortmond
• Jan Vredenburg, Kastelen in Gelderland
• Rijksdienst voor het CER
Feestavond 2020:
Op vrijdag 31 januari hebben we weer onze jaarlijkse feestavond gehad. Locatie zoals de
laatste jaren gebruikelijk Dorpshuis “De Heerd”. Vanaf 17.15 uur was de ontvangst.
Uiteraard met een glaasje. Vanaf 18.00 uur stond er een heerlijk stamppottenbuffet voor
ons klaar. Dit jaar verzorgd door Slagerij De Haan uit Wapenveld. Het zag er niet alleen
prima uit het was ook heerlijk. Ruim voldoende. Er bleef zelfs vrij veel over. Ter
geruststelling, dit eten is niet weggedaan maar is bezorgd bij mensen met een kleine
beurs. Een mooi initiatief van slagerij De Haan dat door ons bijzonder gewaardeerd is.
Na de maaltijd was het tijd om naar de
Theaterzaal te gaan. Hier stond een optreden van
“De Mannen” uit Heerde op het programma. De
door hun gezongen nummers vielen bij een ieder
goed in de smaak. Na de pauze verplaatste hun
optreden van de Theaterzaal naar de foyer, zodat
we onder het genot van een drankje verder
konden genieten van het optreden. Kortom weer
een bijzonder geslaagde avond waarbij ongeveer
200 vrijwilligers al dan niet met partner aanwezig
waren.
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Als dank aan alle vrijwilligers heeft het koor een lied gecomponeerd. De tekst hiervan
willen wij u niet onthouden (melodie: 16 miljoen mensen).
Dorp van veel vrijwilligers en hulpvaardigheid
Met z’n allen hand in hand, hulp is er altijd
Het Dorp waar buren nog bestaan
En hulp krijgt van je vrienden
Waar steun en zorgzaam samengaan
Elkaar zo snel verbinden
Vrijwillig samen voor elkaar, alles overwinnen
Ze staan voor iedereen steeds klaar die helden en heldinnen
Eén op de vier mensen op dat kleine stukje Heerder aarde
Zetten ze in herinnering ze zijn van grote waarde
Eén op de vier mensen met heel hun hart de klus steeds klaren
Namens iedereen bedankt, nog vele mooie jaren
In Veessen, Vorchten, Wapenveld of dat nou in Broek is
OP Molenkamp en Hoornerveen ze weten wat hun taak is
De Werven, Wolbert alle twee die laten zich ook gelden
En ook de Horsthoek doet graag mee, allemaal Heerder helden
Vrijwillig zorgen voor elkaar, geen mens die van een goot weet
Die Heerder helden zorgen daar dat niemand nog droog brood eet
Eén op de vier mensen op dat kleine stukje Heerder aarde
Zetten ze in herinnering ze zijn van grote waarde
Eén op de vier mensen met heel hun hart de klus steeds klaren
Namens iedereen bedankt, nog vele mooie jaren
Onkostenvergoeding Individuele Hulp:
Aan alle chauffeurs van het project Individuele hulp van de VHD.
Voor binnen en buiten de bebouwde kom van Heerde geldt
eerst een starttarief van
€. 1.- euro en daarna €. 0.25 per verreden kilometer. U rekent
contant af met degene die u vervoert.
Wij hopen dat e.e.a. duidelijk is, anders kunt u contact opnemen
met een van de coördinatoren individuele hulp: An Jansen, tel.
0578 – 693197 of Wilma van den Beld tel. 0578 - 693896

Verzekeringen Vrijwillige Hulpdienst
In het kader van haar verantwoordelijkheid heeft de VHD ten
behoeve van de vrijwilliger de hieronder vermelde verzekeringen afgesloten:
•
De VHD heeft een ongevallen - inzittende verzekering afgesloten. Dit is een
verzekering waarbij opgelopen lichamelijk letsel, bij chauffeur of passagier(s),
tijdens een autorit voor de hulpdienst gedekt wordt.
•
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Financiële aansprakelijkheid voor
schade aan goederen of personen die is ontstaan tijdens de activiteiten van of voor
de hulpdienst. Het betreft niet schade die ontstaan is tijdens gebruik van
particuliere auto’s.
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•

Persoonlijke Ongevallen Verzekering: Deze verzekering geldt wanneer iemand
van de hulpdienst tijdens de activiteiten van/voor de hulpdienst een ongeluk krijgt
waardoor hij/zij overlijdt of blijvend invalide wordt(algemene of gedeeltelijke
invaliditeit).

Apart voor de maaltijd bezorgers van Tafeltje Dekje is de volgende verzekering
afgesloten:
Aanvullende autoverzekering, waarbij de schade niet direct vergoed wordt maar wel
het verlies qua no-claim en eigen risico. Dit moet wel via de eigen autoverzekering
worden geregeld.
Iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente Heerde of voor een organisatie uit de
gemeente en iedere mantelzorger, is sowieso automatisch en gratis verzekerd via de
gemeente Heerde!!!
Contactpersoon: 2de penningmeester: Annelien Roke, telnr. 0578-696391

Koning Merelbaard (Paul Biegel)
Er was eens een koning, en hij had een dochter. Zij
was zeldzaam mooi, maar ook zo trots en overmoedig,
dat er geen vrijer goed genoeg was. De één na de
ander wees ze af, en bovendien bespotte ze hen nog.
Eens liet de koning een groot feest aanrichten, en
nodigde daartoe van nabij en van verre de jonge
mannen uit, die nu wilden trouwen. Ze werden allen
op een rij geplaatst, naar rang en stand. Eerst de
koningen, dan de hertogen, de vorsten, graven en
baronnen, tenslotte de edellieden. Nu werd de prinses
langs de rijen geleid; maar er was niemand op wie ze
niet wat aan te merken had. De één was te dik: "Een
wijnvat!" zei ze. De ander te lang! "Slank en lang heeft
geen gang," zei ze. De derde was te kort: "Dik en kort,
moet maar vort," zei ze. De vierde te bleek: "De bleke
dood!" zei ze. De vijfde te rood: "Kalkoen!" zei ze. De
zesde was niet recht genoeg: "Groen hout dat achter
de oven gedroogd is!"
En zo had ze op ieder wat aan te merken, maar vooral koos ze als mikpunt een goede
koning, die een enigszins spitse kin had. "Kijk," riep ze lachend, "die heeft een kin als de
snavel van een merel," en sindsdien heette de koning Merelbaard. Maar toen de oude
koning zag, dat zijn dochter niets anders deed dan de mensen uitlachen, werd hij boos.
En hij zwoer een dure eed, dat ze de eerste de beste bedelaar tot man zou krijgen, die
aan de deur kwam.
Een paar dagen later was er een muzikant die op het slotplein begon te zingen, om een
kleine aalmoes te krijgen. Toen de koning dat hoorde, zei hij: "Laat hem maar boven
komen." Daar trad de speelman binnen, met zijn vieze lompen aan, om een milde gave.
Toen zei de koning: "Uw zingen beviel mij heel goed, ja, zo goed, dat ik u mijn dochter
tot vrouw zal geven." De prinses schrok. Maar de koning zei: "Ik heb een eed gezworen
je te geven aan de eerste de beste bedelaar, en die eed zal ik houden." Daar hielp geen
praten tegen; ze haalden de dominee, en ze moest meteen met de muzikant trouwen.
Toen dat alles gebeurd was, zei de koning: "Het past nu niet, dat je nog als een
bedelvrouw hier in het paleis blijft; trek nu maar weg met je man."
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De bedelaar leidde haar aan de hand naar buiten, en ze moest te voet met hem gaan. Ze
kwamen bij een groot bos; toen vroeg ze:
"Ach, aan wie behoort dat mooie bos?"
"Dat is van koning Merelbaard,
Had hem gehuwd, het was van u!"
"Ik arme jonkvrouw fijnbesnaard
Was ik gehuwd met Merelbaard!"
Toen kwamen ze bij een weiland. En ze vroeg weer:
"Ach, aan wie behoort die groene wei?"
"Die is van koning Merelbaard:
Had hem gehuwd, zij was van u!"
"Ik arme jonkvrouw fijnbesnaard
Was ik gehuwd met Merelbaard!"
Daarna trokken ze door een grote stad. Toen vroeg ze weer:
"Aan wie behoort die grote, mooie stad?"
"Die is van koning Merelbaard:
Had hem gehuwd, zij was van u!"
"Ik arme jonkvrouw fijnbesnaard,
Was ik gehuwd met Merelbaard!"
"Dat vind ik vervelend," zei de bedelaar, "dat je aldoor iemand anders tot man wilt
hebben: ben ik soms niet goed genoeg?" Ten slotte bereikten ze een heel klein huisje.
Toen zei ze:
"Wat is dat voor een hutje klein,
Van wie kan dit armzalig huisje zijn?"
De bedelaar antwoordde: "Dit is mijn huis en ook jouw huis, het huisje van ons beiden
waarin we samen wonen." Ze moest bukken om door het lage deurtje te gaan. "Waar zijn
de bedienden?" vroeg de prinses. "Wat bedienden!" antwoordde de bedelaar, "je moet
zelf maar doen, wat je gedaan wilt hebben! Maak meteen vuur aan en zet water op,
zodat je gauw wat eten kookt, want ik ben flink moe." Maar de prinses kon geen vuur
aanmaken en geen eten koken, en de bedelaar moest zelf helpen, als er nog wat van
terecht moest komen. Toen ze het magere maal hadden gegeten, gingen ze naar bed,
maar vroeg in de morgen haalde hij er haar uit, want ze moest het huis in orde maken.
Een paar dagen leefden ze zo op deze manier zo goed en zo kwaad als het ging en aten
hun hele voorraad op. Toen zei de man: "Vrouw, dat gaat zo niet, alleen maar opeten en
niets verdienen; jij moet maar manden gaan vlechten." Hij ging uit en sneed wilgentenen
en bracht haar die thuis; ze trachtte te vlechten; maar de harde staken maakten haar
tere handen vol wonden. "Ik zie wel dat dat niet gaat," zei de man, "probeer dan maar te
spinnen, misschien gaat dat beter."
Ze ging zitten en poogde te spinnen, maar de harde draad sneed haar zo in haar tere
huid, dat 't bloed erlangs drupte. "Zie je," zei de man, "voor geen enkele arbeid deug je,
ik ben slecht uit met jou. Wat ik nu wil proberen is, een handeltje in potten en pannen op
te zetten, ga dan naar de markt en verkoop ze."
"Ach," dacht ze, "als dan op de markt mensen komen uit 't land van vader, en ze zouden
me daar zien zitten en potten en pannen verkopen, wat zullen ze me dan voor de gek
houden!"
Maar er hielp niets aan, ze moest zich wel schikken, wilde ze niet van honger omkomen.
De eerste keer ging het heel goed, want de mensen kochten graag van zo'n knappe
vrouw, en ze betaalden haar wat ze vroeg, ja sommigen gaven haar geld en lieten haar
de waren houden. Van die verdiensten leefden ze zo lang het duurde, en de man kocht
weer een grote hoeveelheid nieuwe potten in. Daar ging ze mee op de hoek van de
markt zitten, stalde het rond zich uit en bood ze te koop aan.
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Opeens kwam er een dronken huzaar over de markt jagen, hij reed juist door haar
potten en alles sprong in duizend scherven. Ze begon te schreien en wist van angst niet,
wat ze moest beginnen. "O, wat zal er nu gebeuren!" riep ze, "en wat zal mijn man
zeggen!"
Ze liep naar huis en vertelde hem het ongeluk. "Wie gaat
er nu ook op de hoek van de markt zitten met breekbare
waar!" zei de man. "Huil nu maar niet, ik zie wel dat je
voor geen enkel werk geschikt bent. Nu ben ik in het slot
van onze koning geweest en ik heb gevraagd of ze geen
keukenmeisje konden gebruiken, en ze hebben beloofd
dat ze je nemen zouden: vrije kost."
Nu werd de prinses keukenmeid, moest doen wat de kok
zei en het vuilste werk doen. In allebei haar zakken
stopte ze een potje, waar ze alles in deed wat ze aan
restjes kon verzamelen; en dat was hun voedsel.
Toen gebeurde het, dat de bruiloft van de oudste prins gevierd zou worden; het arme
mens liep naar boven om van achter de zaaldeur een kijkje te nemen. Toen de lichten
waren ontstoken en de gasten, de één nog fraaier uitgedost dan de ander,
binnenkwamen, en alles vol pracht en heerlijkheid was, dacht zij bedroefd aan haar lot
en verwenste haar trots en haar overmoed, die haar ten val hadden gebracht en oorzaak
waren van haar bittere armoede. Van de heerlijke gerechten die in- en uitgedragen
werden, wierpen de lakeien haar soms resten toe, ze deed de brokken in de
voorraadpotjes in haar schort en wilde dat stil naar huis meenemen.
Opeens was daar de zoon van de koning, hij was gekleed in zijde en fluweel en had een
gouden keten om de hals. Toen hij de schone vrouw aan de deur zag staan, greep hij
haar hand en vroeg haar ten dans, en ze schrok, want ze zag opeens dat het koning
Merelbaard was, die naar haar hand gedongen had en die zij met een spotnaam had
afgescheept. Zij weigerde, maar haar tegenstreven gaf niets, hij trok haar in de zaal,
daar scheurde de band, waarmee ze de potjes bevestigd had en ze rolden de zaal in en
de soep en de brokken bemorsten de vloer.
Toen de mensen dat zagen ontstond er een algemeen gelach en gehoon; en ze was zo
beschaamd, dat ze zich liever duizend mijl onder de grond had gewenst. Ze vloog naar
de deur en wilde ontsnappen, maar nog op de trap haalde iemand haar in en hij bracht
haar weer naar de zaal, en toen ze hem aankeek, was het weer koning Merelbaard.
Hij zei vriendelijk tegen haar: "Wees niet bang; ik en de bedelaar die met u in het
armoedig hutje gewoond heeft, zijn één en dezelfde persoon, ter wille van jou heb ik me
zo verkleed en de huzaar die je potjes en pannetjes in gruzelementen reed, dat was ik
ook. Dat alles is gebeurd om je hoogmoed te breken, waarmee je mij bespot had."
Toen begon ze bitter te schreien en zei: "Groot onrecht heb ik tegen je gedaan en ik ben
't niet waard, je vrouw te zijn."
Maar hij zei: "Troost je, de boze dagen zijn nu voorbij; nu gaan we onze bruiloft vieren."
Daar kwamen de kamerjuffers aan en kleedden haar in de prachtigste gewaden, en haar
vader kwam, en het hele hof en ze wensten haar geluk met haar huwelijk, en met koning
Merelbaard, en dat begon nu pas. Ik wou dat jij en ik er ook bij geweest waren.
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Witte Kerst

word het een witte kerst
zodat we het eerste
sneeuwvlokje zien vallen
een wit tapijt word gevormd
Zalig Kerstfeest in de sneeuw
kunnen schrijven
kinderen in de witte sneeuw
kunnen verblijven
dat mensen kunnen wandelen
naar de Kerststal
sneeuwzoenen geven
Kerstmis in een wit zalig
zicht kunnen beleven
lachen met de Kerstman
en zijn slee
die in de verte is
te zien
word het een witte
Kerst misschien?

(C Van Hees Annie België)

Kerstrecepten:
Voorgerecht:
Witlofschuitjes met rivierkreeftjes,
grapefruit en avocado

Dit gerecht is ideaal vooraf tijdens een
uitgebreid diner of als amuse. Heerlijk
licht en vol smaak. En wil je het nog
feestelijker maken? Vervang dan de
rivierkreeftjes door vers kreeftenvlees.
Mmm…!
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Voor 6 personen (of 12 amuses)
Ingrediënten

•
•
•
•
•
•
•

12 middelgrote witlofschuitjes (1 à 2 stronkjes)
12 partjes grapefruit (1 à 2 stuks)
1 avocado
100 gram rivierkreeftjes (1 bakje)
12 dragonblaadjes
Goede olijfolie
Peper en zout

Als je kookt voor een grote groep is dit voorgerecht een aanrader. Je kunt de schuitjes
ruim van tevoren klaar zetten en ze worden koud gegeten.
Begin met het in partjes snijden van de grapefruit. In onderstaande video zie je hoe je
dit heel gemakkelijk doet.
Snijd het kontje van de witlof en haal voorzichtig de schuitjes los. Verdeel ze over zes
borden en leg in elk schuitje een stukje grapefruit. Snijd ook de avocado in blokjes en
verdeel over de schuitjes.
Top de witlof met rivierkreeftjes en breng op smaak met een beetje peper, zout en een
paar druppels olijfolie. Garneer met de dragon.

Hoofdgerecht:
Ossenhaas met rode wijnsaus
Lekker recept om met kerst te serveren; peterseliepuree met ossenhaas gepocheerd in
rode wijn met sjalotjes

Ingrediënten
500 gr ossenhaas
7 sjalotjes, gepeld
400 ml rode wijn
150 ml rode port
2 kruidnagels
1 takje rozemarijn
2 takjes tijm
Peper en zout
2 eetlepels suiker
Maizena om te binden
1 eelt olijfolie
125 gr kastanje champignons, in plakjes
Puree:
450 gr aardappelpuree (zelf gemaakt of kant en klaar)
Verse peterselie
2 teentjes knoflook
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Bereiding
Bak de champignons 5 minuten met een beetje olijfolie en bewaar ze apart. Halveer de
sjalotjes en fruit ze in een braadpan aan met een beetje olijfolie. Voeg de suiker toe en
bak 2 minuten mee. Schenk de rode wijn en de port bij de sjalotten. Voeg de
kruidnagels, rozemarijn, tijm en peper en zout toe en roer door. Breng het tegen het
kookpunt en zet dan het vuur klein en leg het vlees in een stuk in de saus. Breng de saus
net niet aan de kook en laat het vlees 15 minuten met deksel pocheren.
Haal het vlees uit de pan en bestrooi met een beetje zout en peper en wikkel in
aluminium folie en leg het vlees terwijl je aan de slag gaat met de saus in de oven op 80
graden (maximaal een half uur). Schep de sjalotjes uit de pan en bewaar apart. Zeef de
rest van de saus. Meng 1 eelt water met 1 eelt maïzena en roer tot een wit papje. Breng
de gezeefde saus weer aan de kook en voeg beetje bij beetje de maïzena toe totdat de
saus van gewenste dikte is. Schep de champignons en de sjalotjes door de saus en
verwarm nog een minuutje mee. Snijd de peterselie heel fijn en meng met de warme
aardappelpuree. Pers de knoflook uit en voeg ook toe aan de puree. Breng op smaak met
peper en zout. Haal het vlees uit de folie en snijd in 8 plakken. Schep als eerste wat van
de rode wijnsaus met champignons en sjalotjes op een mooi bord. Serveer met puree en
2 stukken ossenhaas.

Nagerecht:
Tiramisu Advocaat
Ingrediënten:
250 gr mascarpone
100 ml advocaat
250 ml slagroom
1 zakje vanillesuiker
2 kopjes espresso
18 lange vingers
2 chocolade eitjes
Bereiding:
Klop de mascarpone en de
slagroom met het zakje
vanillesuiker en 75 ml advocaat
met een mixer romig. Verdeel
een beetje van het mengsel over
de bodem van de glaasjes. Als de koffie is afgekoeld schenk je deze op een diep
bord.
Breek de lange vingers in tweeën en doop deze één voor één een paar seconden
in de koffie en verdeel dan een paar stukjes over het romige mengsel in de
glaasjes. Druppel hier een klein beetje van de overige advocaat over en maak
weer een nieuwe laag met het roommengsel, lange vingers gedoopt in espresso
en een beetje advocaat.
Eindig met een laag van het roommengsel en besprenkel met wat extra
advocaat. Breek 2 lange vingers in tweeën en steek deze b ovenin het mengsel.
Snijd of sla de chocolade paaseitjes in stukjes en kruimel deze over de
paastiramisu.
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Je kunt deze tiramisu direct serveren of een dag in de koelkast bewaren. Let op,
deze tiramisu is niet geschikt voor kinderen i.v.m. de alcohol in de advocaat.

Mondkapje
Een minister uit Den Haag
plaagde zijn vrouwtje graag.
Prees haar om haar mondkapje,
zei: nee dit is geen grapje.
Maar hij kreeg de volle laag.
Ze mopperde de hele dag,
Zei waar blijft nu mijn gulle lach?
Mijn hele facelift zo verknoeid
nu mijn gezicht niemand meer boeit.
Ja, ze was helemaal van slag.
Het arme vrouwtje keek zo boos,
maar droeg het kapje toch altoos,
want ze hield echt wel van haar man.
Ze steunde hem daarom volop dan
en versierde het kapje met een roos.
Rita Arends

Moppentrommel
Mats komt thuis met een slechte rapport.
''Voor zo'n rapport lijkt flink wat slagen wel
op zijn plaats!'' zegt vader boos.
Mats antwoordt: ''Dat lijkt me een goed
idee pa. Ik weet waar de meester woont.''
Er komt een meisje bij de drogist, en zegt:
"Mijn broertje is in de poep gevallen."
"Zal ik dan maar een zalfje geven?" vraagt
de drogist.
Meisje: "Nee, doet u mij maar een fotorolletje."
Jantje komt van school en moeder vraagt waarom hij zo blij kijkt. Jantje:
"Ik heb een complimentje van de juf gekregen!"
Moeder: "Wat vond ze dan zo goed?"
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Jantje: "Ze zei dat we allemaal sufferds waren, en dat ik de grootste was!"
Er wordt opgebeld en een kinderstemmetje zegt:
"Hallo?"
"Kan ik je vader of moeder spreken?"
"Die zijn er niet."
"Is er dan niemand anders thuis?"
"Ja, mijn zus."
"Mag ik haar even aan de telefoon?"
Een tijdje is het stil, dan klinkt het stemmetje weer:
"Het spijt me, meneer, maar ik kan haar nog niet uit de wieg tillen."
"Voor het slapen gaan zal ik je een sprookje vertellen," zegt vader en hij gaat naast
Rob's bed zitten. Hij vertelt wel een uur - dan wordt het stil. Beneden haalt mama
opgelucht adem. Ze gaat naar boven en maakt zachtjes de deur van Rob's slaapkamer
open.
"Slaapt hij?" vraagt ze.
Daar staat Rob in zijn pyjama in de deuropening.
"Ja mama," zegt hij, "hij is eindelijk in slaap gevallen!"
Karin was met haar moeder bij de groenteboer. De groenteboer zei tegen Karin:
"Pak maar een hand vol nootjes."
Karin deed niks. De groenteboer zei nog eens:
"Pak maar eens handje vol nootjes."
Karin deed nog niks. De groenteboer liep naar de bak vol nootjes en gaf Karin een
handje vol. Als mamma afgerekend heeft, vraagt ze:
"Waarom pakte je zelf niet een handje vol?"
Waarop Karin antwoordde:
"De groenteboer heeft grotere handen."

Wist u dat?
•

Slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat ?

•

57,7 graden de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is ?

•

-89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is ?

•

de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen ?

•

de Kolibrie achteruit kan vliegen ?

•

mensen met rood haar minder pijn voelen ?

•

de zandtijgerhaai zijn broers en zussen op eet voordat hij
geboren wordt ?

•

het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet
links ?

•

mensen die jongleren grotere hersens hebben ?

•

een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens ?

•

de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde ?

•

vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië ?
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•

Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte ?

•

een zeester geen hersens heeft ?

•

het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens ?

•

de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is ?

•

Coca-Cola oorspronkelijk groen was ?

•

als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt ?

Wijze spreuken en gezegdes

Hazen en konijnen hopen met Kerstmis op Pasen.

(Wiel Oehlen)

Iedereen wil lang leven, maar niemand wil oud zijn.

(Jonathan Swift)

Er zijn meer miskende domkoppen dan miskende genieën.

(Otto Weiss)

Het begin vreest vaak waar het einde om lacht.

(Andreas Gryphius)

Om vergissingen te vermijden: vermijdt de gissingen.

(Luc Lamon)

De beste stuurlui raken kant noch wal.

(Jan J. Pieterse)
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Puzzelt u mee?:
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Vrijwilligersavond 2021
In verband met de Corona maatregelen is het niet mogelijk om
onze feestavond van 29 januari 2021 door te laten gaan.
Wij vinden dit erg jammer maar ook het bestuur is van mening dat
gezondheid boven alles gaat.
Wij hopen dat u begrip heeft voor onze beslissing.
Het bestuur.
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Oplossingen puzzels:
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Wij wensen u en de uwen hele prettige Kerstdagen en
een voorspoedig maar vooral gezond 2021.

Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Gemeente Heerde
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