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De werkgroep communicatie zorgt ervoor dat de berichtgeving
soepel verloopt. Niko Wolswijk en Tamara Onos schrijven teksten,
Inge Reinders redigeert, Marjo Paas doet de vormgeving.
Sjoerd van de Pol is onze fotograaf en zet berichten op Facebook.
Betty Suurenbroek beheert de website.

Voorwoord
Het bruist in Ellecom. Vandaar die nieuwe naam voor deze
nieuwsbrief. Als u onze website heeft bezocht, dan herkent u het
vast want onze website heeft ook de naam www.inellecom.nl.
De werkgroep communicatie laat een frisse wind waaien, die
helemaal past bij de ingeslagen weg van Ellecoms Belang.
Een van de kreten die vaak terugkomt, is verbinden. Het verbinden van initiatieven, maar zeker ook het verbinden van mensen.
En je verbindt je pas met iemand als je diegene kent. En dat is zo
leuk: in Ellecom zijn zoveel mensen die elkaar kennen of elkaar
leren kennen door bijvoorbeeld het running dinner, een enorme
happening met een record aantal deelnemers. Zelfs de dorpswethouder en de burgemeester schoven aan. Met beiden hebben we
goed contact. Zo maakte ik onlangs een boswandeling met de
burgemeester om elkaar te leren kennen en om eens met elkaar
van gedachten te wisselen over het werk van Ellecoms Belang.
We zijn het eens, elkaar kennen helpt om in verbinding te zijn.
En waar verbinding is, ontstaan mooie dingen. En een van die
mooie dingen in Ellecom is deze nieuwsbrief. Veel leesplezier.
Annemiek Hellings
Voorzitter

Muziektent
U heeft het vast al gezien, bouwbedrijf Bumé is begonnen met de
bouw van de muziektent. De planning is dat de muziektent af is
tijdens het zomerfeest, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En zoals
het nu lijkt kan ook Koningsdag gewoon gevierd worden rondom het
plein. Houd onze website in de gaten voor nieuws en foto’s van de
voortgang, www.inellecom.nl/muziektent.

Genoeg te doen, samen gaat
het sneller
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
presenteerden wij het rapport van
de dorpsschouw. Een overzichtelijk
document met alle punten die opgehaald zijn op 10 november jl. Maar
nu komt het vervolg, wat gaan we
doen met de inbreng? Na de officiële
overhandiging aan wethouder Marc
Budel is de volgende stap gezet, een

gesprek met Freddy van Lee, gastheer
van de gemeente. Er zijn behoorlijk wat punten die de gemeente
heeft geadopteerd om op te lossen.
Bijvoorbeeld de afvalbakken in het
dorp op meer voor de hand liggende
plekken neer te zetten, met bij elke
afvalbak een dispenser voor hondenpoepzakjes. Of reparatie van kapotte
lantaarnpalen, schoonmaken van
een met graffiti bespoten elektrakast
enzovoorts.
Ook zijn er punten die aandacht
zullen krijgen van de verschillende
werkgroepen. En u kunt zelf ook een
bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door
de auto op uw eigen oprit te zetten in
plaats van op de weg, voor veilige
verkeerssituaties. En het snoeien van
de heg als deze het zicht op een
kruispunt belemmert of omdat de heg
door de jaren heen wat terrein op de
stoep heeft gewonnen. Maar bijvoorbeeld ook door het tijdschema van de
gifbus te volgen bij het inleveren van
chemisch afval. Het blijkt dat er nog
wel eens iets neer wordt gezet met het
idee dat de gifbus het dan wel meeneemt. Kortom, genoeg te doen in ons
dorp. Maar als we het samen doen,
gaat het sneller en is het leuker! Als u
nog eens wilt zien welke punten uit
uw straat in het rapport staan, kijk dan
op www.inellecom.nl/dorpsschouw.

Plannen Ellecoms Belang en speciale gast
Donderdag 11 april houdt het Ellecoms Belang om
20.00 uur de Algemene Leden Vergadering in Nieuw
Bergstein. Van harte welkom als u wilt horen over
onze activiteiten tot nu toe en de plannen voor het
komend jaar. We hebben een speciale gast uitgenodigd, de heer Henk Bolhuis, hij is wijkagent van
Ellecom. Een mooi moment om hem te leren kennen
en te horen wat hij te vertellen heeft over de veiligheid in Ellecom. De agenda en de notulen worden
tijdig op de website geplaatst en houd onze facebookpagina ook in de gaten. Is het voor u niet
mogelijk de agenda en notulen digitaal te bekijken,
neem dan contact op met uw straatambassadeur.
U bent van harte welkom!

Bewaakte overgangen
ProRail voert landelijk beleid uit, wat neerkomt op
alle onbewaakte spoorwegovergangen opheffen
of bewaken. Tot nu toe zijn er al een aantal zaken
besloten.
• De overgang bij De Lange Juffer wordt afgesloten.
• De overgang in het verlengde van de Hofstetterlaan wordt bewaakt met ontsluiting naar een
fietspad richting Dieren en de Lange Juffer
• De bewaakte overgang bij Sterrenbos blijft
ongemoeid.
Er blijven twee onbewaakte overgangen bij de
begraafplaats waar nog over gesproken wordt met
ProRail, Ellecoms Belang, het bestuur van de begraafplaats, Middachten en bewoners van Schaterland.
Onlangs is dorpsgenoot en landschapsarchitect Peter
Verhoeff aangesloten bij dit overleg om zijn kennis
en kunde van het gebied in te zetten voor de beste
oplossing. Dat één van de twee overgangen gaat slui-

ten, staat vast. Welke dat is en hoe de overgebleven
overweg er dan uit komt te zien, is de vraag waar veel
tijd aan besteed wordt. Dat komt omdat we voor een
optimale oplossing willen gaan. Daarvoor moeten
technische vragen beantwoord worden. Een proces
dat we zorgvuldig doorlopen, waarbij alle belangen
gewogen worden. Als er nieuws te melden is, doen
we dat via de website.

Onthulling Joods Monument
Het Joods Monument aan de Zutphensestraatweg
wordt op zondag 14 april opnieuw onthuld.
Het monument ter nagedachtenis aan 139 Joodse
mensen die in Ellecom in opdracht van de Duitse bezetter hebben gewerkt, is vorig jaar gestolen. Na deze
diefstal is er een comité gevormd voor een herplaatsing. Het originele monument was van september
1998. Harry de Leeuw, die ook het oorspronkelijke
beeld maakte, heeft een vrijwel identiek monument
weten te realiseren. De oude gietmal en het tafeltje waren niet meer voorhanden, maar desondanks
zal het nieuwe monument niet veel afwijken van
het oude. Daarbij zal de beveiliging extra aandacht
krijgen.
Het oorspronkelijke monument is onthuld door Max
Deen, de laatst levende van de tragedie die zich op
Villa Irene en SS Opleidingskamp Avegoor heeft afgespeeld. De heer Deen is overleden, maar zijn dochter
Sylvia Deen zal hem tijdens de onthulling vertegenwoordigen. Ook is de burgemeester aanwezig en is
er muzikale omlijsting door o.a. Erik Laarman
(klarinet), Michiel Ockeloen (accordeon) en het
zangkoor Sursum Corda. Op zondag 14 april a.s.
om 14.00 uur wordt het monument onthuld.

Wie is Harry de Leeuw?
Harry de Leeuw (geboren in Ellecom 5
februari 1957) is beeldend kunstenaar
en woont en werkt in Rheden. Harry is
de man achter het Joods Monument
aan de Zutphensestraatweg.
In het boek* over het werk van Harry de Leeuw wordt
hij een bevlogen kunstenaar genoemd, die steeds
weer verrast door zijn geheel eigen stijl. Vaak
verwijzen zijn beelden naar architecturale en landschappelijke thema’s. Hij ontwikkelt zijn beelden
vaak in was, giet ze zelf in brons en corrigeert zo
weinig mogelijk aan het werk na het gietproces.
Correcties kunnen de “giethuid” verstoren, zo zegt hij.
In 1998 kreeg hij het verzoek een monument te
maken ter nagedachtenis aan de 139 Joden die bij
landgoed Avegoor te werk waren gesteld door de
Duitsers. Zij moesten in elf weken het park aan de
voorzijde van Avegoor uitvlakken, zodat daar een
atletiekbaan gemaakt kon worden. De afgegraven
grond moesten zij ter versteviging achter Avegoor
opbrengen, zodat daar later de sporthal gebouwd kon
worden.
‘Harry probeerde voor zich te zien hoe de groep in
dat huis had geleefd’. Vanuit die gedachtegang kwam
hij tot het zoeken naar een voorwerp dat mogelijk
zou kunnen zijn achtergelaten door deze mensen. Hij
kwam zo op een tafeltje, waarin hij de initialen van
drie overledenen kraste. Naar Joods gebruik legde
hij op het tafeltje 136 stenen, als groet aan de 136
Joodse dwangarbeiders die het drama op Avegoor
overleefden. Velen van hen zijn later in verschillende
concentratiekampen alsnog om het leven gebracht.
Op de foto zien we het oorspronkelijke monument
afgebeeld.

* Harry de Leeuw, Galerie Petit, 2004.

Ledental
Bij de herstart van Ellecoms Belang heeft het bestuur
een planning gemaakt voor het aantal inwoners van
18 jaar en ouder die er eind 2019 ingeschreven
zouden moeten zijn om de activiteiten te kunnen
uitvoeren. Het geplande aantal is 525 wat neerkomt
op 60%. Zoals zichtbaar in bijgaande grafiek liggen

we op koers en hebben 245 inwoners (28%) zich
reeds ingeschreven. Door de vele activiteiten die
in de eerste maanden zijn opgepakt (dorpsschouw,
nieuwjaarsbijeenkomst en de lancering van www.
inellecom.nl) wordt Ellecoms Belang meer zichtbaar
en verwachten we dat meer Ellecommers zich aansluiten. U kunt dit doen door via www.inellecom.nl/
ellecoms-belang/lid-worden.

Straatambassadeurs
De straatambassadeurs zijn een belangrijke schakel
tussen de bewoners van Ellecom en Ellecoms Belang. Niet alleen voor de straten in het dorp maar
ook voor het buitengebied, zoals de Beimerwaard,
de Fraterwaard en de Dierensedijk. Eind januari
kwamen de straatambassadeurs bij elkaar voor een
brainstormavond. De ambassadeurs maakten kennis
met elkaar en naam en straat werden zo samen een
begrip. Er werd besproken welke rol de straatambassadeur kan hebben en sommigen al hebben ingevuld.
Zo worden nieuwe contacten gelegd, straat(preventie)
apps in het leven geroepen, en velen namen al deel
aan de dorpsschouw. Het aardige is dat het vooral
neer komt op elkaar kennen, elkaar leren kennen en
iets te doen voor elkaar. Wie uw straatambassadeur
is, kunt u zien op www.inellecom.nl/ellecomsbelang/
straatambassadeurs. Er zijn nog enkele straatambassadeurs nodig. Heeft u belangstelling of wilt u er liever
eerst meer weten, Annemiek Hellings vertelt u er
graag meer over.

Daar zit muziek in!

Kinderkleding en speelgoed

Al vele jaren wordt op de derde dinsdag van de
maand het oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging. Het geld dat dit oplevert is een
onmisbare bron van inkomsten voor Excelsior. Overbodig te melden dat zij dus graag, ook als het koud
en/of slecht weer is, deze taak op zich nemen. Hierbij
wel een verzoek, het komt regelmatig voor dat in de
containers kartonnen dozen zitten gepropt. Hierdoor
gaat het legen niet soepel. U kunt deze dozen naast
de containers aanbieden of eerst plat vouwen zodat
ze het legen niet blokkeren. Hartelijk voor uw medewerking.

Op zaterdag 13 april wordt de kinderkledingbeurs
weer georganiseerd in Klein Bergstein.

Nu gaat het bij Excelsior natuurlijk om gezamenlijk
muziek maken. Met veel enthousiasme wordt er
iedere week gerepeteerd met als doel een leuk en
vernieuwend programma neer te zetten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een voorjaarsconcert, het kerstconcert, het Oranjefeest/zomerfeest en de Sinterklaasintocht. Voor dit jaar staat er ook iets te gebeuren met
de opening van de nieuwe muziektent.
Als u het leuk lijkt om een bijdrage te leveren dan
bent u van harte welkom. Loop eens binnen op een
van de repetitieavonden in Klein Bergstein (maandagavond Fanfareorkest, woensdagavond Drumband,
vrijdagavond Opleidingsorkest). Of neem uw instrument mee en schuif aan bij de muzikanten. Zeker ook
voor de jeugd is er plek. Individuele muzieklessen
door conservatorium opgeleide docenten biedt Excelsior aan tegen een betaalbare prijs en na verloop van
tijd kan de jeugd meedoen met het opleidingsorkest
om de eerste beginselen van het samenspelen onder
de knie te krijgen. Mocht u niet muzikaal zijn maar
de vereniging wel willen steunen, meld u dan aan als
donateur.

De kinderkledingbeurs bestaat al sinds 1988 en wordt
in voor- en najaar gerund door vrijwilligers uit Ellecom, veelal moeders van basisschoolleerlingen.
Op deze beurs wordt tweedehands kinderkleding
(maat 80-176) en speelgoed ingebracht en verkocht.
Degenen die kinderkleding of speelgoed inbrengen,
prijzen de kleding zelf volgens toegestuurde richtlijnen en brengen dit op vrijdagavond in bij de beurs.
Dan gaan de vrijwilligers aan de slag om de maten te
sorteren en kleding aantrekkelijk uit te stallen, meestal tot in de late uurtjes. De opbrengst gaat naar de
inbrengers, maar een gedeelte van de opbrengst gaat
naar een goed doel. Zo zijn er al mooie bedragen geschonken aan o.a. het jeugdorkest van Excelsior, een
wipkip in de speeltuin op de Lappendeken, maar ook
aan verschillende ontwikkelingsprojecten in het buitenland waarvan wij weten dat het geld direct ingezet
wordt voor de kinderen. De eerstvolgende beurs is op
zaterdag 13 april van 10.00 tot 12.00 uur. Voor meer
informatie kijk op InEllecom.nl.

Heel Ellecom bakt!
De Oranjevereniging organiseert een spetterend
Koningsfeest op zaterdag 27 april. Gedurende de dag
zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. Dit jaar
kan er voor het eerst gestreden worden voor de titel
Meesterbakker van Ellecom tijdens Heel Ellecom Bakt!

Montessorischool
De Anne Frankschool heeft te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, dit is al een tijd voorspeld in prognoses die de gemeente verstrekt. Door
de afname van het aantal leerlingen zullen er vanaf
volgend schooljaar groepen geformeerd worden met
3 leerjaren in één groep, te weten een groep 1-2-3,
een groep 4-5-6 en een groep 7-8.
Afgelopen januari heeft het team ervoor gekozen om
als Montessorischool verder te gaan in het nieuwe
schooljaar. Een logische keuze, omdat de hoofdvestiging in Doesburg al jaren een Montessorischool is.
Daarnaast bieden de Montessoriprincipes mooie antwoorden op de vragen waar de school voor gesteld
wordt. “Help mij het zelf te doen”, is niet voor niets
een van de bekendste uitspraken van Maria Montessori. Haar uitgangspunt is dat we als volwassenen de
taak hebben om kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid. Al met al een interessante verandering
met als voordeel dat de school in Doesburg en de
leerkrachten op beide locaties al Montessorikennis in
huis hebben.

door Dorine (De Steeg) en Henriette (Ellecom). De
eerste activiteit is op vrijdagavond 22 maart geweest
bij De Boecop in De Steeg. Op de betreffende avond
spreekt de jeugd af wanneer zij een volgende vrijdagavond afspreken. Interesse? Aanmelden kan via
huiskamer@boecop.nl Zomaar binnenlopen mag ook.

Ellecomse schrijfster
Ellecom is een schrijfster rijker.
De psychologische thriller ‘Onder
Invloed’ is geschreven door dorpsgenoot Tamara Onos. Het verhaal
speelt zich af in ons woongebied.
‘Onder invloed’ is het thrillerdebuut van Tamara en de
eerste in een serie over Renske Nijland. Tijdens haar
hardlooprondje door de Havikerwaard wordt Renske
ingeschakeld bij een reanimatie. Wanneer het slachtoffer overlijdt, doet de politie het ongeval af als dood
door dronkenschap. Door haar werk als expert gevaarlijke stoffen, vermoedt Renske echter dat er meer
aan de hand is. Het boek is al zo succesvol dat er een
tweede druk komt. Wilt u de thriller aanschaffen, dan
kunt u o.a. terecht bij Bakkerij Samberg.

Wellecom-middag
Elke donderdagmiddag komen Ellecommers bij elkaar
in Klein Bergstein tussen 14.30 en 16.30 uur om gezellig met elkaar onder het genot van een koffie/thee
met wat lekkers, een spelletje te doen of gewoon een
gesprekje te voeren. U
bent van harte welkom
om eens vrijblijvend te
kijken of het wat voor
u is. Voor informatie:
Willeke Boesveld tel.
420311 of Riet Jansen
tel. 427859.

Zomerfeesten
Activiteiten voor de jeugd
Welke activiteiten wenst de jeugd 12-15 jaar in De
Steeg en Ellecom? Tijdens een brainstormavond met
de jeugd is o.a. genoemd: spel spelen in het donker,
discofeest, weerwolven-spel, apenkooien in de gymzaal, Wie is de mol-feest. Het is de bedoeling dat de
jeugd de avonden en de activiteiten zélf organiseert
in kleine groepjes. De jeugdavond wordt begeleid

De zomerfeesten vinden dit jaar plaats van
donderdag 6 juni t/m zondag 9 juni met het
thema “Over de Top”.
De donderdagavond zal een combinatie worden
van het programma van de afgelopen jaren. Een
knipoog naar de SuperGiG en de Pubquiz.
Nieuwsgierig?
Kijk op www.oranjeverenigingellecom.nl.

Activiteitenkalender
Vanaf 20 maart

Tentoonstelling Joods Monument

Nieuw Bergstein

28 maart

Ellecom Energie Neutraal

Nieuw Bergstein

19.30 uur

Sunday Live Café

De Peerdestal

15.00 uur

11 april

ALV Ellecoms Belang

Nieuw Bergstein

20.00 - 21.30 uur

13 april

Kledingbeurs

Nieuw Bergstein

10.00 - 12.00 uur

14 april

Palmpasen optocht/paasbrunch

Dorpsplein

11.00 uur

14 april

Joods Monument

Villa Irene

14.00 uur

22 april

Mete Eker en Jeroen van Vliet

De Kapel

15.00 uur

27 april

Koningsdag

Dorpsplein			

4 mei

Dodenherdenking

Dorpskerk

19.00 uur

19 mei

Tango orkest Taco Tango

De Kapel

15.00 uur

26 mei

Lief & Leed Ode aan de vrouw

Dorpskerk

15.30 uur

27 mei

Dordt College Choir

Dorpskerk

19.30 uur

6, 7, 8 juni

Zomerfeesten

7 april

Lidmaatschap en contributie
Ons streven is dat iedere Ellecommer lid is van Ellecoms Belang. Of weer lid
wordt. Mogelijk denkt u dat u lid bent, maar is uw lidmaatschap verlopen. Neem
even contact op om dat na te vragen.
Bent u nog geen lid, download dan het inschrijfformulier van InEllecom.nl en stuur
het ingevulde formulier naar penningmeester Ton Rutten, Ds. G. Bosplantsoen 3,
6955 BS te Ellecom of penningmeester@inellecom.nl. Het contributiebedrag per
jaar is € 7,50 per persoon van 18 jaar en ouder. We vragen u – tenzij u heeft aangegeven dat de contributie geïncasseerd kan worden – om het contributiebedrag
over te maken op bankrekening van Ellecoms Belang: NL98 INGB 0003 7961 94
o.v.v. van uw adres.

Oppas nodig? Bel:
- Juul Nijhuis 		
06 37 28 31 46
- Myrthe Klopman
06 48 62 50 53
- Noor Bakhuis
06 11 08 13 45
- Benthe Spreeuw
06 38 67 18 46

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Ellecoms
Belang, is een vereniging voor en van Ellecommers. Ellecoms Belang streeft
naar verbondenheid in het dorp en doet dat door initiatieven te coördineren
en mensen en verenigingen bij elkaar te brengen. Voor vragen kunt u terecht
via info@inellecom.nl en bij het bestuur:
Annemiek Hellings, voorzitter 		
06 4814 7549
Koop Reynders, secretaris		
06 4616 2273
Ton Rutten, penningmeester		
06 1246 7885
Frans de Boer, algemeen lid		
0313 419035
Kopij en activiteiten voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór 21 mei mailen
naar nieuws@inellecom.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden kopij in te korten of te weigeren.
Eindredactie: Inge Reinders
Opmaak:
Marjo Paas
Fotografie: Pollografie
Oplage:
550 exemplaren huis aan huis.
Tentoonstelling Joods Monument

