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Fijn dat je lid wordt van Ellecoms Belang

Inleveradres
Bij je straatambassadeur of op Kastanjelaan 34, 6995 AN Ellecom Ik geef hiermee toestemming voor het opnemen van mijn gegevens in de

ledenadministratie van Ellecoms Belang.

Betaling
Om onze bankkosten beperkt te houden vragen we een automatische
incasso af te geven.
O Ja, ik kies voor automatische incasso

Banknummer NL . . . . . . . . . . . . . . . .

Contributie
We hanteren het persoonlijk lidmaatschap om zoveel mogelijk
Ellecommers te vertegenwoordigen.
O Eenpersoonshuishouden € 7,50 per jaar
O Meerpersoonshuishouden € 15,00 per jaar

Samen bereiken we meer
In Ellecom is een actieve vereniging met meer dan 500 Ellecomse leden. Ons motto is
verbinden, coördineren en initiëren. We zijn een platform en een spreekbuis voor
Ellecommers en over Ellecomse onderwerpen. Word je ook lid? Dan heb je inbreng in
Ellecomse zaken, word je snel geïnformeerd en ben je betrokken bij wat er speelt in
Ellecom. We informeren dorpsbewoners via de website www.InEllecom.nl, onze
Facebookpagina en dit dorpsblad. Onze leden ontvangen voor actuele thema’s de
digitale nieuwsbrief.

Doe mee en word lid van Ellecoms Belang!

✂

We werden op 13 oktober jl. gastvrij
ontvangen bij Avegoor. Onze leden
zochten een plekje in de ruime
vergaderzaal. In een gemoedelijke sfeer
liepen werkgroepleden daarna samen de
zaal binnen, wisselden straatambassadeurs
het laatste nieuws uit en maakten
nieuwsgierige dorpsgenoten gezellig een
praatje.

De bestuursleden keken vanachter een
lange tafel opgewekt de zaal in. De notulen
en agenda waren eerder al digitaal
verspreid, dus na een hartelijk welkom van
Annemiek kon de Algemene Leden
Vergadering van start.

Inzet van dorpsgenoten wordt altijd
gewaardeerd. Koop Reijnders en Ton
Rutten, nogmaals dank voor jullie inzet!
Evenals Hans Rutjes, lid van de
kascommissie. Met evenveel waardering
stemden de leden er in toe dat nieuwe
bestuursleden konden toetreden: Marissa
Jansen, Edmond Verhelst, Mirjam Schot en
Winnie Maris. Super dat op deze avond
zelf Liesbeth van Wijngaarden en Margritha
Isings zich spontaan aanmeldden voor de
werkgroep Communicatie en Jeroen
Spreeuw voor de kascommissie. Welkom!

In een ‘Ellecomse’ sfeer stemden de leden
in met een modernisering van de 40 jaar
oude statuten. Ellecoms Belang is
tegenwoordig meer een platform en
verbinder in ons dorp. We vroegen ons af
of de huidige naam onduidelijkheid geeft
over die rol. Maar de leden gaven aan de
bijna 100 jaar oude naam te waarderen en
te koesteren. We houden het zo. Wel gaan
we de ‘bedoeling’ van de werkgroepen
beter verwoorden, zodat mensen mak-
kelijker kunnen aansluiten en bijdragen.
Uiteraard vertelden de werkgroepen tijdens
deze ALV waar ze mee bezig zijn. We
merken dat het magazine ‘InEllecom’ graag
gelezen wordt. Dat blijven we daarom huis
aan huis verspreiden.

Annemiek bedankt Ton, rechts naast hem Hans
Rutjes. Rechter foto: Koop met zijn echtenote.

Mirjam Schot en Winnie Maris stellen zich

voor in de volgende In Ellecom. Ze

vertellen dan ook over de taken die ze

binnen het bestuur vervullen.

Impressie algemene ledenvergadering



De kerstvakantie is begonnen
Een mooi moment om het winternummer van
InEllecom bij jullie te bezorgen. De hoeveelheid licht
en gezelligheid halen we vooral van binnenuit, buiten
is het donker en vooral stil op straat. Het zo jammer dat
al die Ellecomse activiteiten dit jaar niet door gaan.
Juist het contact dat je hebt als je samen Sinterklaas
onthaalt, een geknutseld vogelhuis koopt op de
kerstmarkt, de kerstvoorstelling op school bekijkt,
samen zingt op kerstochtend onder een lantaarnpaal, in
de straat oud en nieuw viert…. dat zijn de momenten
dat het fijn is om elkaar te kennen en de verbinding te
voelen met de mensen die dichtbij zijn.

Die verbinding voelde ik heel duidelijk tijdens de
Algemene ledenvergadering. We waren blij dat deze
door kon gaan want we hebben 4 nieuwe
bestuursleden verwelkomd in ons bestuur. Maar het
was ook fijn om te zien dat er zoveel betrokken
Ellecommers zijn die met ons van gedachten wisselden
over de thema’s. Het gaf een mooi beeld van Ellecoms
Belang in zijn huidige vorm, betrokken leden die
samen de vereniging zijn.

Een beeld dat ik voor ogen had toen ik 3 jaar
geleden begon om Ellecoms Belang weer
gestalte te geven. Voor mij is dit het juiste
moment om op de volgende algemene
ledenvergadering de voorzittershamer over te
dragen. Aan wie? Aan iemand die het – net als
ik - leuk vindt om de verbinding te zoeken
tussen mensen en initiatieven.
Iemand die Ellecom zowel naar binnen als naar buiten
wil vertegenwoordigen. En natuurlijk iemand die er
plezier aan heeft om dat samen met de andere
enthousiaste bestuursleden te doen. En niet te vergeten,
samen met al die andere Ellecommers die op welke
manier dan ook hun steentje bijdragen aan de
vereniging en daarmee aan het dorp.

Denk er eens over na onder de kerstboom!
Wil je er meer over weten, ik vertel er graag over, neem
contact op.

Annemiek Hellings

Beiden gaan hun handen uit de
mouwen steken binnen de werkgroep
communicatie van Ellecoms Belang:
Liesbeth van Wijngaarden (links) en
Margritha Isings (rechts).

Margritha is al bijna 30 jaar geleden
in Ellecom komen wonen vanwege de
baan van haar ex-echtgenoot. Ruim
25 jaar reisde ze daarna heen en weer
naar Nieuwegein voor haar werk als
blokfluitdocent. Ze studeerde in
Utrecht: muziekwetenschap en
conservatorium. Vervolgens
specialiseerde ze zich in lesgeven.
“Als kind heeft het muziek maken mij
veel gebracht. Dat was een motivatie
om dit door te willen geven. En de

betekenis van muziek in mijn leven is
alleen maar toegenomen. Vroeger
vooral via het spelen, nu is ook
luisteren belangrijk.”
Liesbeth typeert haar als iemand met
een groot hart met inzicht in de mens.
Mooi beschouwend, taakgericht en
eerlijk.
Wat Margritha graag doet? “Ik ben
van jongs af aan graag bezig geweest
in de tuin. Van koken word ik altijd
vrolijk. Gezellig kletsen vind ik leuk
maar ook om mooie letters te
schrijven.”
Binnen de werkgroep gaat Margritha
aanvankelijk de laatste controle van
de teksten doen. Wie weet wat er
daarna nog uit voortkomt.

Liesbeth daarentegen woont pas sinds
eind april van dit jaar in ons dorp. Zij
is samen met haar man uit het westen
van ons land overgekomen. De

kinderen (bijna) het huis uit gaf
aanleiding om iets meer de rust op te
zoeken. Zij is logopedist-
stottertherapeut en kinder- en
jongerencoach. “Ik houd van ons
gezin, van mijn werk en van dingen
voor anderen betekenen. Ik ben een
mensen-mens. En ik wil graag
bijdragen aan de maatschappij.”
Margritha vindt het verrassend te
merken dat Liesbeth werkt vanuit een
brede kijk op de mens, met een
psychotherapeutische aanpak.
Liesbeth is enthousiast over veel
dingen waardoor ze vele hobby’s
heeft: sporten en sport kijken, piano
spelen, lezen, fietsen en koken zijn zo
een paar dingen die ze graag doet.
Binnen de werkgroep communicatie
gaat zij interviews houden en teksten
aanleveren over diverse onderwerpen
binnen Ellecom.

Twee nieuwe leden werkgroep communicatie



Ondernemend Ellecom

Brows by Hymke
Sinds 1 september kunnen
dames, maar ook heren, in
Ellecom terecht voor een
wimper- en wenkbrauw-
behandeling bij Brows by

Hymke. De Ellecomse Hymke Scholten is allround
schoonheidsspecialiste met een passie voor wimpers en
wenkbrauwen. Behandeling volgens afspraak
www.browsbyhymke.nl

Historie van Landgoed Bernhalde
Begin 1835 verkocht Gerrit van Striep, landbouwer aan
de Binnenweg, een stuk bouwland aan de Rijksweg en
Ellecomsche Dijk aan de heren Cornelis van Rheden,
timmerman, en Steven van ’t Haff, houtkoper. De
ondernemende mannen zagen hun kans schoon in een
tijd van opkomend toerisme en vraag naar
buitenverblijven aan de groene Veluwezoom. Zij
bouwden, als vroege projectontwikkelaars, een geheel
nieuw herenhuis en verkochten dit eind 1836 door aan
Jacob van Halteren uit Amsterdam.
Eind 1838 verkocht hij reeds zijn buitenhuis aan de
Rotterdamse suikerraffinadeur Jacob Havelaar,
weduwnaar van Louise Landmeter. Havelaar gaf het huis
de naam ‘Hofstetten’, wat te maken kan hebben gehad
met een villawijk Hofstetten in Zwitserland. De
Havelaars verbleven hier meerdere malen in een hotel.

Villa Bernhalde
In 1844 kocht Havelaar een perceel grond aan de
Binnenweg in Ellecom en liet hier een herenhuis
bouwen, bestemd voor zijn zoon Marinus en diens
vrouw Dorothee Tschiffely. Het huis kreeg de naam
‘Bernhalde’ naar de geboorteplaats van Dorothee, de
Zwitserse hoofdstad Bern.
Hiermee wist Havelaar zich verzekerd van de
aanwezigheid van zijn twee zonen in zijn nieuwe
woonomgeving, want een jaar daarvoor had zijn zoon
Willem intrek genomen in de villa ‘Eikenhorst’ in Velp.
Vader Jacob Havelaar heeft niet lang mogen genieten
van zijn nieuwe omgeving. Reeds in 1846 overleed hij
op Hofstetten. De villa werd in 1849 verkocht.
In 1848 werd Bernhalde uitgebreid met een achterhuis
en een grote serre. Het huwelijk bracht vier kinderen
voort te weten Jacobus, Margarethe, Carel en Louis.

Marinus Havelaar had bosbouwervaring opgedaan in
Hagenau in de Elzas. Uit een veiling in 1846 van
bospercelen van landgoed ‘Bouwerszathe’ kocht hij 17
ha. Met de bouw in 1851 van een boerderij op dit
perceel later genaamd ‘Carolinahoeve’, kon Bernhalde
als landgoed bestempeld worden. Marinus heeft zich
sterk ingezet voor het behoud van meerdere bospercelen
en deze behoed voor de definitieve kap.

Je leest het tweede deel van dit artikel in het

volgende dorpsblad.

Cursus hout stoken zonder overlast

Een vuurtje maken, er zijn veel
Ellecommers die het doen. Het is
sfeervol maar rook van een
houtkachel en open haard zorgt
ook voor uitstoot van
schadelijke stoffen. Het stoken
van hout in huis is gezellig en
warm, maar levert ook steeds vaker
meldingen van overlast op.
Door op een bewuste manier hout te stoken kun je de
uitstoot van schadelijke stoffen en de gezondheidseffecten
voor jezelf en je omgeving in ieder geval beperken.
In de eerste wintermaanden van 2021 organiseert Ellecoms
Belang, samen met de gemeente, een cursusavond ‘Hout
stoken zonder overlast’. Een expert vertelt over de
gezondheidseffecten van houtrook en geeft tips en
handvatten om bewust hout te stoken. Voor de
duidelijkheid, het gaat er niet om dat het vuurtje niet meer
mag branden, maar vooral om ‘hoe brandt het vuurtje het
beste’!
Meer weten? Kijk www.rheden.nl/Houtrook

Website Lief&Leed
Vrouwenkoor Lief&Leed lanceerde onlangs tijdens een
zoommeeting haar website.
Helaas wordt er nog niet gezongen maar wekelijks
ontvangen de koorleden een filmpje met een terugblik
naar een eerder optreden. Zo blijven de koorleden toch
in contact met elkaar. Binnenkort wordt er gestart met het
Kerstrepertoire van Lief&Leed. Nieuwsgierig? Neem eens
een kijkje op www.vrouwenkoorliefenleed.nl.

Word jij onze nieuwe voorzitter?
Neem contact op met Annemiek Hellings voor
informatie en inspiratie. M 06 48 14 75 49



Sport In Ellecom

Sporten en bewegen
De ontwikkeling van het sportpark aan
de Eikenstraat gaat de laatste fase in.
Het mooie kunstgrasveld voor de
voetballers ligt er al, de samenwerking
met Landgoed Hotel Avegoor voor het
zwemmen en tennissen is er en iedere
woensdag organiseren we al buitenfit.
Het clubhuis is al grotendeels aangepast
en de open club krijgt meer en meer

vorm. De plannen voor de herinrichting
van het voormalig trainingsveld zijn
geschetst. De gemeente en club gaan
alles definitief maken. De samenwerking
tussen SC EDS en Ellecoms Belang heeft
geleid tot een passend ontwerp van het
gehele sportpark met veel allure.
Daarbij is rekening gehouden met de
cultuur-historische visie van het gehele
landgoed. Men is bezig met de

detaillering van een centrale ingang,
parkeerplaatsen, ruimte en groen,
zichtlijnen, een terras, een padelbaan
en een jeu de boulesbaan.
Voetbalvereniging EDS straalt het nu al
uit: gastvrijheid, toegankelijkheid en
openheid, een plek van en voor Ellecom
en De Steeg voor sporten en bewegen
op het sportpark aan de Eikenstraat.

Als onderdeel van de plannen van EDS om een brede
sportaccommodatie te realiseren, is het jeugdvoetbal
sinds drie jaar nieuw leven ingeblazen. De jongste jeugd
startte toen ook weer. Inmiddels zijn er bij
voetbalvereniging Ellecom De Steeg (EDS) 20 kinderen
die wekelijks twee keer trainen bij de gedreven
oefenmeester Faycal.

P
ieke (10 jaar), Florian (9 jaar) en Duco (8 jaar)
vertellen dat ze het “jammer”, “niet zo leuk” en
“balen” vonden dat er bij de start van wat de

geschiedenisboeken in zal gaan als het coronatijdperk, niet
getraind kon worden. En dat er geen wedstrijden konden
worden gespeeld. “Want die zijn toch wel het leukste!”,
zegt Pieke. Ze had nu wel meer tijd om te spelen met
vriendinnen. “De gymlessen op school gingen wel gewoon
door, dus ik raakte mijn conditie niet kwijt.” Duco zag ook
wel een voordeel: hij speelde meer buiten. En Florian zag
zijn kans schoon om meer op de PlayStation te zitten. Maar
liever waren ze naar het voetbalveld getogen. Immers:
samen met vriendjes en vriendinnetjes sporten is wat ze
graag doen.
Meer trainen, altijd wel een partijtje tijdens de training en
in een training helemaal zelf mogen bepalen wat we
doen, zou het voetballen nog leuker maken. Tsja …. dat
is aan de trainer.

Nu er wel weer volop getraind wordt, maar de
wedstrijden door corona nog niet door kunnen gaan, zijn
er gelukkig vrijwilligers die een oefentoernooitje
organiseren. Op 22 november jl. vond er zo’n toernooi
plaats. De kinderen van EDS mochten allemaal een
vriendje of vriendinnetje meenemen. En zo geschiedde
het dat het een fantastisch gezellige, saamhorige en
sportieve ochtend werd op het kunstgrasveld van Ellecom.
En wat leuk dat er spelers te zien waren uit diverse
plaatsen, kinderen uit Ellecom, uit De Steeg en ook uit
Rheden. Dat geeft gelijk de insteek aan van de
voetbalvereniging, maar ook van het bestuur van EDS:
een sportcomplex waar jong en oud kunnen sporten, of je
nu sporttalent hebt, of een sociaal talent, of je nu vlakbij
woont of wat verder weg. Iedereen is welkom en met
elkaar wordt de sfeer gemaakt. Zoals Duco verwoordt:
“Het maakt niet uit waar ze wonen, als ze maar lief zijn.”

De voetballertjes, de trainer en
de vrijwilligers straalden
plezier uit, en er werd
natuurlijk ook gejuicht bij
de doelpunten.

Jeugd van EDS voetbalt met veel plezier



Werkgroep verkeer

De werkgroep verkeer denkt al
geruime tijd na over de
verkeersveiligheid van ons dorp.
Helaas gooide het coronavirus roet
in het eten en dat vertraagde ons
plan van aanpak. De werkgroep
vindt het belangrijk om met dorps-
genoten te bespreken wat ons idee
is bij de verkeerssituatie in en om
Ellecom. Dat kon dus niet.
Eigenlijk zijn we uit op een andere
manier van denken over de
verkeersdoorloop in ons dorp.
Waar gaat het om als we de
verkeersveiligheid willen
bespreken?

In het boek “Het recht van de
snelste” spreekt men over
autologica, waarmee wordt
bedoeld dat men bij overwegingen
ten aanzien van het verkeer
uitgaat van de auto. Wij willen
uitgaan van de wandelaar, de
oudere, de fietser of het kind.
Deze groepen noemen we in de
volksmond kwetsbare

verkeersdeelnemers. Hoezo deze
benaming? Waarom spreken we
niet van auto’s als gevaarlijke
verkeersdeelnemers, die ervoor
moeten zorgen dat zij niet
gevaarlijk zijn. In het genoemde
boek zeggen de schrijvers dat we
moeten leren omdenken.

Begin december heeft de
werkgroep overleg gehad met
vertegenwoordigers van de
afdeling verkeer, om onze plannen
aan de gemeente voor te leggen
aan de hand van ons Plan de
Campagne, dat we in juni
opstelden. Het is overduidelijk dat
ook de afdeling Verkeer probeert
het omdenken over het veilige
verkeer te realiseren. Maar tot
onze teleurstelling moeten we
vaststellen dat zij aan handen en
voeten gebonden zijn als het om
wezenlijke ingrepen gaat. Zo moet
men zich houden aan de
landelijke verkeersregelgeving, aan
justitiële verordeningen en met
name aan de beperkte financiële
middelen van onze gemeente.
Maar zonder gedragsverandering
van de bewoners van Ellecom
komen we er niet. Ons voornemen
is een overzicht te maken van
kleine ingrepen die toch effect
kunnen hebben op ons omdenken:
van autogestuurde aanpak naar
leefbaarheid gestuurde aanpak.

Verkeershinder
Ellecomsedijk
Team N348 is een
buurtinitiatiefgroep uit

de woonwijk Dalstein, die sinds 2018 bij
de gemeente en provincie aandacht vraagt
voor de toegenomen verkeershinder van de
Ellecomsedijk (N348) na afronding van de
Traverse Dieren. Over de Ellecomsedijk
rijdt inmiddels 3x zoveel verkeer als over
een gemiddelde provinciale weg in
Gelderland. De verplichte afsluiting van de
Doesburgsedijk zal nog eens 33% meer
verkeer langs onze woonwijk gaan geven.
Schattingen van de geluidslast voor
Dalstein komen uit tussen de 62 en 70 dB,
terwijl binnen de richtlijnen van het
Traverseproject voor de huizen aan de
Hofstetterlaan een voorkeursgrenswaarde
van 48 dB gold op basis van de Wet
geluidhinder.
Dit jaar richtten onze acties zich met name
op het achterhalen van de motivering voor
het besluit om Dalstein buiten het project
Traverse Dieren te plaatsen. Op basis van
dit besluit komt onze woonwijk namelijk
op geen enkele manier in aanmerking voor
geluidswerende maatregelen. De
onderbouwing van dit – naar ons idee
onterechte – besluit is echter nergens te
vinden en tot op heden geven zowel de
gemeente als de provincie ons hier geen
antwoord op.

Onlangs spraken wij in bij de gemeente
Rheden om dit punt nogmaals aan te
kaarten. Naar aanleiding daarvan stelden
VVD, CU en PvdA schriftelijke vragen aan
het College van B&W. Het is nu wachten
op de antwoorden en op een reactie van de
provincie Gelderland op gelijksoortige
vragen die gesteld zijn door de statenleden
mobiliteit.

Wil jij bijdragen aan ons buurtinitiatief,
bijvoorbeeld door mee te denken over
mogelijke vervolgstappen, dan horen wij
graag van jou via
team@n348ellecomsedijk.nl of
06-44251728 (Betty Suurenbroek).

Meedenken over A348
Voor de renovatieplannen van de A348 heeft provincie Gelderland

aanwonenden uitgenodigd om ideeën aan te leveren. Ellecoms

Belang vroeg dorpsbewoners suggesties door te geven. We hebben

flink wat ideeën ontvangen, dit betrof vooral geluidshinder, de

groene inpassing en energievoorzieningen. Dank daarvoor. In de

digitale bijeenkomsten met de provincie zijn de suggesties

doorgegeven. We houden julie op de hoogte.

Dorpsinitiatief DOE, Duurzaam Opgewekt Ellecom, deelt actuele
berichten over de plannen van gemeente Rheden voor windmolens en
zonneterreinen op de website van Ellecom Belang. Kijk voor de laatste
stand van zaken op www.inellecom.nl/doe-duurzame-energie-ellecom



SARI
"Als er nu niet wat gebeurt, zullen veel mensen in de sloppenwijken

sterven." Oprichter Gerard Helmink van stichting Sari was begin mei

bloedserieus. In het Indiase Chennai waar zijn stichting doorgaans

helpt bij het bouwen van scholen voor kansarme kinderen wonen

tienduizenden gezinnen in sloppenwijken. "Deze mensen hebben

niets meer. Normaal staan ze op ophaalplekken aan de rand van de

wijk, om als dagloner aan de slag te gaan. Nu, tijdens de coronatijd,

dreigt er een ramp." Stichting Sari hield een inzamelingsactie om

plaatselijke hulpverleners te ondersteunen. Met succes. Er is

uiteindelijk een bedrag van € 24.000,- naar de plaatselijke

hulpverleners van de Suyam Charitable Trust gegaan. Zij helpen de

allerarmsten in Chennai aan scholing. Op dit moment helpen zij om

zoveel mogelijk mensen in de sloppenwijken van eten te voorzien.

Hartelijke dank aan alle Ellecommers die hebben bijgedragen aan dit

SARI project.

Deze werden het afgelopen
jaar in verband met het
coronavirus niet geïnd op de
gebruikelijke manier. Er werd
afgezien van het persoonlijke
praatje aan de deur. In plaats
daarvan het verzoek om de
donatie over te maken.

Het bestuur van Sursum Corda
waardeert het zeer: een
gemeend dankjewel is dus
zeker op z’n plaats.
U kunt lid worden van ons
koor. Bezoek hiervoor en voor
leuke weetjes en foto's
www.sursumcordainellecom.nl

De jaarlijkse donaties voor Sursum Corda

De 'Ik hark in Ellecom' campagne begon met een reactie op
het lawaai van bladblazers wanneer zij de strijd aangaan met
dwarrelende bladeren en verbreedde zich naar zorg voor de
natuur (bladeren zijn nuttig) en zorg voor elkaar (vermijdt
overlast).
De campagne startte met posters van mensen die een bladblazer
op hun gezicht richtten en daardoor onherkenbaar werden. Op
Facebook plaatsten we foto’s met harkende Ellecommers, video’s
over bladblazers en het nut van bladeren in je tuin. We
organiseerden een mediacampagne, een bladhark-brigade en
kregen steun van Ellecommers, instanties en bedrijven.
De evaluatie geeft een 72% geweldig/goed score. 14% vindt de
campagne niet goed, 14% slecht. De volledige enquête-uitslag
vindt u op onze Facebookpagina.
Het “Ik hark” comité

Muziekvereniging Excelsior
Wat een raar jaar was dit ook voor ons als muziek-
vereniging. Heel veel repetities zijn niet door-
gegaan. Maandag 23 november zijn we toch
voorzichtig weer gestart, nadat we weer 5 weken
stil hadden gelegen door de oplopende corona-
besmettingen. We willen namelijk heel graag een
digitaal kerstconcert verzorgen voor de inwoners
van Ellecom en De Steeg. De traditie toch in ere
houden en in de kerstsfeer komen. Op kerstavond
zal dit op een speciale You Tube link te bekijken en
beluisteren zijn. Houd onze social media en
whatsapp in de gaten.
Via deze weg willen we alle donateurs bedanken
die ons zijn blijven steunen met hun donatie voor
2020. Hier zijn we ontzettend blij mee. Ook
hebben we dit jaar weer mee gedaan met de
Rabobank Clubkasactie. Dit heeft ons ook een
mooi bedrag opgeleverd. Alle mensen die op ons
gestemd hebben, hartelijk dank daarvoor. Wil je je
muzikale steentje bijdragen: we verwelkomen je
graag in onze vereniging. Neem contact op met
onze voorzitter Bertus Samberg.

Vanuit de gemeente worden verschillende groen-
projecten uitgevoerd in Ellecom. Zoals de beplanting
Kastanjelaan en Friedhof. Ook voert Buurtbeheer het
onderhoud uit in en om dit zo goed mogelijk te doen is
een goede voorbereiding noodzakelijk. Ook meldingen
die u als inwoner stuurt, worden opgepakt. Denk hierbij
aan bestrating, groen, Spelen e.d. Ziet u onze mede-
werkers in het dorp in de wijk en wilt u iets weten?
Vraag het hen, ze staan u graag te woord!

Groen samen doen

Het geheim van Avegoor
Bent u benieuwd naar het geheim van Avegoor?
De heer Kleisen, zoon van een verzetstrijder uit de
Tweede Wereldoorlog, doet in twee delen het
complete verhaal uit de doeken. Te lezen in Ambt &
Heerlijkheid no. 208 en 209. Te koop bij: Bakkerij
Samberg en kijk op www.oudheidkundigekring.nl

Andre Gerritsen,
werkvoorbereider

Freddy van Lee,
gastheer



iSeleQt…

gelooft dat mensenhet rechthebbenhuntalenten te gebruiken,
zodatgewerktwordt aanhunduurzameinzetbaarheid

zet instrumentenin,coacht enadviseert opdatdemenszijn
talenten optimaalkanbenutten (Consultancy&Tools)

leidt HRprofessionals,coachesen trainersoptotgeaccrediteerde
gebruikersvande instrumenten(Academy)

geeft daarmeeMaatschappelijkVerantwoord Ondernemen(MVO)
nogmeer betekenis

Meer weten?Neemcontactopmet:
HugoWijtmans

Binnenweg52–6955AZEllecom
0618514669

info@iSeleQt.com
www.iSeleQt.com


