In Ellecom

Samen quilten en handwerken
bij de Ellecomse Bee

Winter 2019

Agenda ‘In Ellecom’
zondag 1 december

Sunday Live Café

15.00 uur		

De Peerdestal

vrijdag 13 december

Pubquiz van Excelsior

20.00 uur		Cafe Het Witte Huus

zaterdag 14 december

Kniepertjes bakken

10.30 uur		 B&B Middendorp

zaterdag 21 december

Kerstconcert Excelsior ism Lief & Leed

20.00 uur		

Dorpskerk

dinsdag 24 december

Kerstavonddienst met Excelsior

19.30 uur		

Dorpskerk

woensdag 25 december Excelsior speelt kerstliederen op de straathoeken

07.00 uur		

Dorpsplein

zaterdag 28 december

Saturday Live Swing Café

21.00 uur		

De Peerdestal

zondag 5 januari

Sunday Live Café

15.00 uur		

De Peerdestal

zondag 5 januari

Nieuwjaarsconcert

15.30 uur		

Dorpskerk

woensdag 23 januari

Thema-avond Rona

20.00 uur		

Nieuw Bergstein

zaterdag 1 februari

Running dinner

18.00 uur		

Dorp

zondag 2 februari

Vocaal ensemble Panta Rhei

15.30 uur		

Dorpskerk

zondag 2 februari

Sunday Live Café

15.00 uur		

De Peerdestal

zondag 1 maart

Sunday Live Café

15.00 uur		

De Peerdestal

		
Kijk ook op www.inellecom.nl voor evenementen

Dorpshuis Nieuw Bergstein heeft een website
Het dorpshuis heeft nu een website waarop je ziet welke ruimtes te huur zijn.
Je kunt via het boekingsgedeelte online de ruimte die je wenst reserveren voor je evenementen en bijeenkomsten.
Kijk op www.dorpshuisellecom.nl

Wij schreven…
in ons vorige nummer in het artikel over de kunstwerk van Bob le Jeune dat het kunstwerk De Veluwe is opgedragen
aan Joop van der Meulen, die het kunstwerk voor zijn huis wilde. Dat is beide niet het geval heeft zijn dochter
ons laten weten.

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Ellecoms Belang. Voor vragen kunt u terecht
via info@inellecom.nl en bij het bestuur. Ook brengen wij een digitale nieuwsbrief uit om actuele zaken snel en
persoonlijk via de mail onder de aandacht te brengen. Bent u lid en heeft u de nieuwsbrief nog niet ontvangen,
of wilt u lid worden, geef dat dan door aan Ton Rutten via penningmeester@inellecom.nl.
Annemiek Hellings, voorzitter
Ton Rutten, penningmeester
Betty Suurenbroek, communicatie
Frans de Boer, bestuurslid
Koop Reynders, bestuurslid

06 4814 7549
06 1246 7885
06 4425 1728
0313 419035
06 4616 2273

Kopij en activiteiten voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór 10 maart 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		
Interview:
Tamara Onos

Fotografie: Diverse personen
Oplage: 600

We kijken terug en vooruit In Ellecom
We zijn al bijna aan het eind van 2019 gekomen. Een jaar waarin er veel is gebeurd in ons dorp.
Na de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting Behoud Dorpskerk en
Ellecoms Belang is het nieuwe Joods Monument onthuld, waren de Zomerfeesten weer een
groot succes en is ons dorp een prachtige muziektent rijker.
Door EDS en Landgoed Avegoor is de tennisbaan gerenoveerd en de padelbaan wordt
gerealiseerd, de drie dorpskoren, de Kapel en Excelsior floreren en jubileren zelfs
(Sursum Corda-100 jaar) en Sinterklaas ontvangen we weer ouderwets.
Ellecoms Belang probeert te coördineren en te verbinden, vervult weer een rol binnen het
dorp met ondertussen 400 leden (we gaan voor de 500) waardoor we ook weer als echte dorpsvereniging kunnen functioneren. Onze straatambassadeurs en werkgroepen vervullen hun rol met verve. Het is ondertussen een
flinke groep met enthousiaste Ellecommers die hun steentje bijdraagt aan onze vereniging. Daarmee beschikken
we over een netwerk dat bijdraagt aan onderlinge verbinding. In 2020 gaan we verder op de ingeslagen weg.
We willen onder andere het onderhoud van de AED proberen te financieren en te faciliteren dat er in het dorp
cursussen reanimeren gegeven kunnen worden.
In tegenstelling tot vorige jaren organiseren we in het nieuwe jaar geen nieuwsjaarsbijeenkomst omdat er op 5 januari
2020 tijdens het Sunday Café in de Peerdestal en tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting Behoud Dorpskerk
in de dorpskerk voldoende gelegenheid is om elkaar een gelukkig en voorspoedig 2020 toe te wensen.
Wie weet ontmoeten we elkaar bij een van de vele activiteiten de komende maand!
Annemiek Hellings
Voorzitter

Thema-avond met RONA
Op donderdag 23 januari om 20.00 uur is Henk Derks van RONA bij ons te gast. Hij gaat ons informeren over
de stand van zaken van het goederentreinverkeer over de het spoor langs Ellecom. Deze eerste thema-avond
organiseert Ellecoms Belang voor alle inwoners van Ellecom, ook voor degenen die geen lid zijn.
RONA en het spoor
We worden geïnformeerd over de stand van zaken betreffende geluid, trillingen en vervoer gevaarlijke stoffen.
Althans waar onze overheid mee bezig is, met pogingen om de situatie te verbeteren. Deze avond horen we
meer over wat we ervan kunnen merken. Dus niet allerlei technische zaken, maar het effect op de bewoners.
Hoe werkt RONA?
RONA maakt zich al meer dan 25 jaar sterk voor behoud van een leefbare en veilige omgeving rondom het spoor
in Oost Nederland. De nadruk ligt op lobbywerk. Dat is zeer zinvol maar ook tijdrovend. Rona kent ook een
expertisegroep, die levert de kennis voor het lobbywerk.
Mogelijkheden
Misschien - zegt RONA - is een goederenspoorlijn door de Achterhoek binnen het kader van klimatologische
ontwikkelingen, verkeersproblematiek en steeds meer mensen die met OV willen reizen, een ontwikkeling.
Henk legt het ons uit en beantwoordt graag je vragen. Locatie Nieuw Bergstein, inloop 19.30 uur.
Bestuur

EEMAC voor nieuwe muziektent
EEMAC, het rijdend museum had op
19 oktober de laatste gezamenlijke rit
van dit seizoen. Voor deze gelegenheid een staatsiefoto voor de nieuwe
muziektent op het dorpsplein.
De foto is gemaakt door Teun van der
Walle

Team N348 in actie
Team N348 is een buurtinitiatiefgroep van enkele
bewoners van de Dalstein, die in 2018 bij de
gemeente en de provincie aandacht heeft gevraagd
voor de toegenomen verkeershinder van de Ellecomsedijk (N348) na afronding van de Traverse Dieren.
De Ellecomsedijk is onderdeel van de hoofdroute
A348-N348; de doorgaande weg van Arnhem door
Dieren naar Zutphen en verder. De weg is nu zodanig ingericht dat het een goede doorstroming geeft.
In de praktijk betekent het dat, naast de toegenomen
verkeersdrukte, op de 80km-weg vaak harder gereden wordt dan toegestaan. Met als gevolg nog meer
verkeershinder.

Een jaar na de dorpsschouw
In november vorig jaar hield Ellecoms Belang de
eerste dorpsschouw. Samen met inwoners en de
gemeente met o.a. wethouder Marc Budel, maakten
we een rondgang door het dorp. We haalden 88
aandachtspunten op: van overhangende takken tot
een serieus verkeersprobleem. Afgelopen jaar hebben bewoners, werkgroepen Groen en Verkeer, het
bestuur, de gemeente en politieke partijen hieraan
gewerkt. Op veel onderdelen in gezamenlijkheid.
Veel aandacht ging er uit naar het groen, daar hebben we veel van in ons dorp. De werkgroep Groen
werkt naar aanleiding van de schouw aan een visieplan voor groen in het dorp en buiten het dorp.
Het grootste deel van alle aandachtspunten is opgelost, voor een aantal punten is - op dit moment -geen
oplossing mogelijk. We hebben de dorpsschouw
bijgewerkt en bij alle punten vermeld wat de status
is. Je leest het document op onze website
www.inellecom.nl.
Bestuur

Samen verduurzamen van je monumentale
woning
Ellecom telt 50 monumenten, veel van voor 1920.
Het verduurzamen van deze panden is geen standaardklus. Daarom heeft Ellecom EnergieNeutraal
(EEN) onlangs een informatieavond georganiseerd.
Een vertegenwoordiger van de gemeente Rheden
heeft uitgelegd wat het beleid is en een deskundige
op het gebied van erfgoed en duurzaamheid beantwoordde specifieke vragen. EEN start een werkgroep
met eigenaren van monumentale panden waarin ervaringen worden uitgewisseld en oplossingen worden
gezocht indien zij hun woning willen verduurzamen.
Interesse? Meld je aan bij ellecomenergieneutraal@
gmail.com en je krijgt een
uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst!
Werkgroep EEN

Raadsbrede motie geeft erkenning
De gemeenteraad van Rheden heeft in oktober 2018
de overlast erkend in een raadsbrede motie.
Sindsdien onderzoekt de gemeente samen met Team
N348 aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om
de hinder te verminderen. Eén van de opties is om
de weg onderdeel te laten zijn van de innovatieve
renovatie van de A348. Dit project wordt door de
provincie Gelderland – tevens wegbeheerder van
de N348 – uitgevoerd in 2020. Team N348 is uitgenodigd voor de stakeholdersbijeenkomst die begin
volgend jaar plaatsvindt. Zij en de gemeente zien in
dit project een goede kans om de Ellecomsedijk, die
nu het erfgoedlandschap doorsnijdt, tot een mooiere
weg te maken.
Team N348 hoopt – met de steun van Ellecoms
Belang – dat met de huidige tijdgeest en in het
nieuwe politieke landschap, de tijd nu rijp is om
gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken om
ook van het ‘vergeten’ stuk van de N348 een mooie,
duurzame en geluidsvriendelijke weg te maken! Kijk
voor meer info ook op www.inellecom.nl
Namens Team N348
Wout Teunissen

De Ellecomse Bee

Ellecom is een klein dorp dat uit haar
voegen barst door alle activiteiten die
er plaatsvinden. Sommige schallen door
de straten en zijn niet te missen. Andere
glimmen in stilte binnenshuis, zoals
bijvoorbeeld de Ellecomse Bee.
Van oorsprong is een bee een bijeenkomst van buren die samen een klus
klaren voor de gemeenschap of voor een
individu. Over de afkomst van het Engelse
woord bee geeft internet geen uitsluitsel.
Een verklaring kan zijn dat de groep als
bijen (bees) samen werkt. Maar er wordt
ook wel verwezen naar het oudEngelse
woord bene, wat gunst betekent.
In de handwerkwereld is een bee een
gezellig samenzijn waar tijdens het handwerken patronen en technieken worden
gedeeld. En zo is het ook bij de Ellecomse
Bee. De groep van negen Ellecommers
Ingrid bewondert de kerstquilt die door Lucy (l) en Nardy (r) samen gemaakt is.
komt elke maand samen in de woonkamer van één van de bee-leden.
onder andere gebruikt wordt in Hinderlooper klederIedereen werkt aan zijn eigen handwerk of helpt de
dracht en in patchwork.
ander bij een lastige of grote klus. En ondertussen
worden verhalen van vreugde en verdriet gedeeld.
Patchwork heeft gewoon een Nederlandse naam:
lappendeken. Kleine stukjes stof worden handmatig
Een verslaggever van InEllecom was aanwezig bij
of met de machine in geometrische figuren aan elkaar
een bee en was onder de indruk. Nog voor het eerste
genaaid. De individuele stoffen zijn op zich al mooi,
slokje thee vielen termen als broderie Perse, twaalfmaar vormen met elkaar patronen die ronduit prachtig
draads, trip-around-the-world, hardanger en piping.
zijn.
Dat is nog eens wat anders dan recht en averecht.
Als je een lappendeken samen met een vulling en
In de bee worden technieken gedeeld en dat is leuk
een achterkant ‘doorpit’, dan krijg je een quilt. In de
voor de ontvanger, die leert weer eens wat anders.
kleine bibliotheek van Middachten hangt één van
Maar de bee, en de vele andere bees die hier in de
de oudste quilts van Nederland. Een zijden quilt uit
omgeving (en in de rest van de wereld) zijn, zorgen
1700. Misschien is die met de winteropenstelling te
op deze manier ongemerkt voor het in leven houden
bezichtigen.
van oude technieken.
Het veilig stellen van
Tijdens het interview mocht de verslaggever wat wervolkskunst.
ken zien en die waren ontzettend mooi. Niet alleen
door de patronen, de gebruikte stoffen en de perfecte
Om bij te leren
afwerking. De echte schoonheid zit in het verhaal
bezoekt de groep
erachter. Quilts die verwijzen naar een vakantie,
beurzen en musea
patchwork met stukjes kleding van overleden
en doet de bee ook
geliefden, een merklap die symbolisch de momenten
mee aan speciale workweergeeft die het leven zo mooi maken, een deken
shops. Op de planning
die klaarligt voor over de eigen lijkkist. Ooit. Maar nu
staat een bezoek aan
nog niet. Daarvoor hebben de leden veel te veel
een Gelders bedrijf dat
UFO’s. Dit is geen schrijffout. Ze hebben ze echt,
zelf Sitzen drukt, lichtUFO’s. UnFinished Objects. We zijn nog niet klaar!
glanzende stof met een
De Ellecomse Bee bestaat uit Lucy, Nardy, Annemieke H.,
ogenschijnlijke
Annemieke OL, Anke, Loes, Laura, Ingrid en Hanny.
wasachtige laag, die
Tamara Onos

Kniepertjes bakken

Samen kerstliedjes zingen in het dorp
Kerstochtend 25 december speelt Excelsior traditiegetrouw kerstliedjes op de straathoeken. Kom vroeg uit
de veren en zing mee met Excelsior. Verzamelen om
7.00 uur op het dorpsplein!

Nieuwjaarsconcert in Ellecom

Zaterdag 14 december worden er weer kniepertjes
gebakken in de huiskamer van B&B Huize Middendorp. Rond 10.30 uur staat het beslag klaar en kan
het bakken beginnen. Rond 16.00 uur hopen we
klaar te zijn. Vanaf maandag 16 december zijn ze te
koop bij bakkerij Samberg. Ze zijn lekker én de opbrengst gaat naar stichting Behoud Dorpskerk.
Kniepertjes zijn opgerolde wafels, die ook wel nieuwjaarsrolletjes genoemd. Een traditie uit Noord- en
Oost Nederland die in Ellecom nieuw leven is ingeblazen. Je bakt ze in tweetallen: de één bakt, de
ander rolt. We hebben 10 ijzers, dus er kunnen 20
mensen meedoen. Het is leuk voor jong én oud, weten we van andere jaren. Toen was de jongste 9 en de
oudste 90 jaar. Heb je ook zin om een paar uur mee
te bakken? Stuur dan een mail naar mariangeling@
outlook.com.

Kerst met Excelsior

Ook dit jaar verzorgt Excelsior een kerstconcert in
Ellecom. Naast het fanfareorkest en het opleidingsorkest zijn er gastoptredens van o.a. Lief&Leed.
Noteer zaterdag 21 december 20:00 uur in je agenda.
Ook zullen we traditioneel weer de dienst op
Kerstavond begeleiden.Wij danken onze donateurs
van harte voor hun jaarlijkse bijdrage. Ben je nog
geen donateur en draag je onze vereniging een warm
hart toe, mail dan Nol van Gemert via
penningmeester.excelsioreds@gmail.com. Of haal
een formulier bij bakkerij Samberg.
We hebben weer een mooi bedrag van de Rabobank
clubkascampagne mogen ontvangen. Alle stemmers
op onze vereniging heel erg bedankt.

Op zondag 5 januari organiseert Stichting Behoud
Dorpskerk Ellecom een Nieuwjaarsconcert, verzorgd
door One More Voice, een koor van jonge vrouwen
en mannen, die onder leiding van dirigent Vincent
Roes en pianiste Yvonne Beeftink, begeleid door een
gelegenheidscombo, enthousiast een uur lang kersten nieuwjaarsliederen ten gehore zullen brengen. Zij
gaan dit doen in de mooie, sfeervolle Nicolaaskerk
in Ellecom. Het concert begint om 15.30 uur en vanaf
15.00 uur is de kerk geopend. Na afloop van dit
concert is er gelegenheid om onder het genot van een
drankje elkaar alle goeds toe te wensen voor 2020!
En natuurlijk zijn de traditionele kniepertjes gebakken ‘door dorpsgenoten voor dorpsgenoten’ te koop
en de opbrengst daarvan is voor de Stichting Behoud
Dorpskerk Ellecom.

Sursum Corda verwelkomt nieuwe leden
Onlangs heeft Sursum Corda samen met het tijdelijk kinderkoor de Cordaatjes een jubileumconcert
gegeven in de Nicolaaskerk. Nu het oefenen voor het
concert van het 100 jarig jubileum voorbij is, is het
weer tijd voor het verwelkomen van nieuwe leden.
Vind je zingen ook leuk? Weet je niet of je bas, tenor,
alt of sopraan bent? Kun je geen noten lezen? Dat is
allemaal geen probleem. Kom een keertje kennismaken. Je kunt drie keer meezingen op dinsdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur en daarna beslissen of je lid
wilt worden. Meer informatie en aanmelden bij
mariangeling@outlook.com.

Tennis en zwemmen
De tennisbaan van Hotel Avegoor aan de Eikenstraat
heeft een nieuwe kleur maar het grondoppervlak is
nog niet egaal genoeg. Twee Ellecommers zijn nu
bezig dit te verhelpen met de bouwer, een aantal
mensen heeft zich aangemeld met interesse om te
gaan tennissen. We hopen snel te starten. Op eigen
risico kunnen mensen alvast een balletje slaan.
Vanaf 1 december is het weer mogelijk om in Landgoedhotel Fletcher Avegoor te zwemmen. Ellecoms
Belang en SC EDS hebben hiervoor de krachten
gebundeld. Zwemmers moeten namelijk aangesloten
zijn bij een vereniging, als individu is het niet mogelijk
bij Avegoor te zwemmen. Het kan dus nu via SC EDS
in samenwerking met Ellecoms Belang. We gaan het
een half jaar uitproberen en na evaluatie kijken we
hoe verder. De kosten bedragen € 55 voor een half
jaar. Heb je belangstelling of vragen, mail of bel
Roel Roelfzema via info@urbanshepherd.nl
of 06 438 73326

Concert Panta Rhei Vocaal

Deze groep ervaren zangers zingt onder
leiding van dirigent Frank Litjens zowel een
repertoire van zowel klassiek als eigentijdse
lichte muziek. Je bent welkom op zondag
2 februari om 15.30 uur in de Dorpskerk.

Fotografie: Jikke Fotografie.

Middachten

Middachten in kerstsferen
11 t/m 15 december 2019
Kasteel met versierde kerstbomen, bloemdecoraties en brandende haardvuren
Kleinschalige, intieme kerstmarkt in het kasteel en de bijgebouwen
Live kerstmuziek, wensboom en broodjes bakken op het voorplein
Glühwein en andere versnaperingen
Lichtjeswandeling in de tuinen

Meer informatie & entreeprijs: www.middachten.nl | info@middachten.nl | 026-4952186

Klapstoel

Dit is de uitdaging van het winterseizoen: eerst wacht
je tot het zo’n twee uur vóór zonsondergang is. Vervolgens kleed je je lekker warm aan, een dikke trui, warme
jas, stevige schoenen en sokken maar zet vooral een
fijne muts, pet of hoed op je hoofd. En als je ze hebt,
kies je deze kledingstukken in de gedekte kleuren,
groen of bruin.
Vervolgens trek je de voordeur achter je dicht en ga je
er op uit naar het bos.
Bos hebben wij Ellecommers voldoende, dus dat is
nooit een probleem.
Eenmaal in het bos aangekomen wandel je een korte
tijd (niet verdwalen hoor!) en zoek je een lekker stil
plekje, waarbij we wel op de paadjes blijven.
Dan pak je de twee attributen die je in de gauwigheid
ook nog hebt meegenomen: opa’s oude verrekijker en
een klapstoeltje.
De verrekijker gaat om de hals en het klapstoeltje onder
je kont.
Nu is het moment om je mobiele telefoon op ‘stil’ te
zetten en ….. doe je helemaal niets meer, alleen rustig
ademhalen.
Het zal vooral in het begin niet meevallen om stil te
zijn, we zijn nl. altijd zo druk met werken, auto rijden,
organiseren, koken, studeren, sporten…. etc.
Maar naarmate we langer rustig op ons klapstoeltje zitten komt de innerlijke rust vanzelf ‘boven drijven’.
En voordat we tien minuten verder zijn, is onze hartslag
genormaliseerd, de ademhaling rustig en onze mentale
gesteldheid ingesteld op het bos.
In de praktijk blijkt dit ook het moment te zijn dat de
natuur óns begint te accepteren.
We zijn geen onrustig mens meer die de dieren doet
verjagen, maar we zijn een deel geworden van het bos
zelf.
Luister maar eens goed: de wind ruist door de boomtoppen, die horde piepende vogeltjes die zich door
diezelfde boomtoppen spoeden zijn wintergasten
genaamd sijsjes.
En die hele kleine ijl-piepende vogeltjes in de naaldbomen heten goudhaantjes.
Je hoort kleine takjes en bladresten naar beneden vallen
en naarmate het bos donkerder wordt hoor je steeds
vaker gekraak.
Het bos komt steeds meer tot leven en jij mag er onderdeel van uit maken.
Wie geluk heeft ziet in de schemering ree, hert en everzwijn en héél soms een das of vos. Niet bang zijn hoor!
Ze doen je niets en zijn altijd angstiger voor ons.
Borrie

Gratis
woningwaarderapport

iSeleQt …

•
•

Inclusief vergelijkbare woningen
die bij u in de buurt verkocht
zijn, compleet met maatvoering,
vraagprijs en verkooptijd!

•

gelooft dat mensen het recht hebben hun
talenten te gebruiken, zodat gewerkt wordt
aan hun duurzame inzetbaarheid
zet instrumenten in, coacht en adviseert 			
opdat de mens zijn talenten optimaal kan 		
benutten (Consultancy & Tools)
leidt HR professionals, coaches en trainers 		
op tot geaccrediteerde gebruikers van de 		
instrumenten (Academy)

Meer weten? Neem contact op met:
Hugo Wijtmans

Het woningwaarderapport vraagt u eenvoudig aan via onze website. De
indicatieve waarde is dan direct zichtbaar en het rapport met aanvullende
informatie ontvangt u per e-mail. Heeft u verkoopplannen en/of wenst u
een nauwkeurige waardering? Eén van onze ervaren makelaars komt graag
vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

www.grotenhuismakelaardij.nl

www.iSeleQt.com

• Algemene fysiotherapie

• Voet- en loopanalyse

• Bekkenfysiotherapie

• Dry Needling

• Geriatriefysiotherapie

• Shockwave therapie

• Manuele therapie

• Partner Topsport Gelderland

• Sportfysiotherapie

• Medical taping

• Orofaciale fysiotherapie

• Diverse beweegprogramma’s

• ParkinsonNet

• Lid van MS Zorg Nederland

• Hart-, vaat- en long-

• Lid van ParkinsonNet

fysiotherapie

• Haptonomie

Praktijk Ellecom
Buitensingel 13
6955 BK Ellecom

0313-427654
www.fysiotherapie-ruesink.nl
info@fysiotherapie-ruesink.nl

Sportcentrum Bodycontrol
Leigraafseweg 15b
6983 BR Doesburg

Gezondheidscentrum De Linie
De Linie 3b
6982 AZ Doesburg

Bernhaldelaan 28 ELLECOM
0653951999
info@steenrijkhypotheek.nl

(Behandeling aan huis is mogelijk)

