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Ook in 2015 hebben we als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV) weer aan een 
verscheidenheid aan onderwerpen gewerkt. We hebben weer een aantal concrete resultaten behaald. Die 
resultaten bereiken we niet alleen als bestuur VDVV, maar samen met jullie: de verenigingen en de mensen 
uit het dorp. VDVV probeert daarmee haar rol als intermediaire organisatie positief te vervullen met als doel 
om de leefbaarheid en saamhorigheid van Varsselder-Veldhunten en het positieve imago te behouden dan 
wel te vergroten.  
 
Het aantal leden van de VDVV is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2014. Mocht u nog 
geen lid zijn, dan kunt u zich via de website aanmelden. Voor €4,- per jaar. Hoe meer dorpsbewoners lid 
zijn, hoe meer draagvlak wij als bestuur hebben! 
 
De kascommissie bestond dit jaar uit Diane Kock en Patrick Bouman. Zij hebben het financiële overzicht van 
onze penningmeester gecontroleerd en goedgekeurd. Wij bedanken hen voor hun inzet! Mocht u het 
financiële overzicht in willen zien, neem dan contact met ons op. 
 
Afgelopen jaar heeft de VDVV zich met een aantal onderwerpen intensief bezig gehouden: 
 
Basisschool Pius X.  

Samen met school hebben en een aantal betrokken ouders, heeft de VDVV zitting in de denktank die zich 
bezig houdt met alle actuele ontwikkelingen rondom Pius X. Een belangrijk gedachte hierachter is dat we 
Pius X positief in het vizier willen houden, zowel naar het dorp, het bestuur van Essentius, als ook de 
gemeente. Vanuit de denktank hebben we in het voorjaar van 2015 voor het eerst een open dag 
georganiseerd. Tijdens deze open dag hebben we de basisschool Pius X gepresenteerd als een kleine brede 
school. Deze dag was een groot succes. In 2016 hebben we het plan opgevat om de school meer zichtbaar 
te maken. Dit plan hebben we ingediend voor ‘Kern met Pit 2017’ 

NL-Doet 

Tijdens NL-doet hebben een aantal vrijwilligers samen met het schoolteam de zolder van de school 

geïsoleerd. Ook hebben de muren van een aantal ruimtes een nieuw likje verf gekregen.  

 

Burendag  
Tijdens deze dag hebben we het kerkgebouw in de schijnwerpers gezet gecombineerd met een dorpslunch. 
Velen namen de moeite om de klokkentoren te beklimmen en het kerkgebouw nog eens goed van binnen te 
bekijken. 

 

Groene belevingsruimte/Kern met Pit 
In 2015 hebben we onze deelname aan Kern met Pit afgerond. We zijn uiteindelijk niet het winnende 
project van Gelderland geworden, maar de jury was wel zeer lovend over de Groene Belevingsruimte. 
Vooral voor de plek van deze ruimte in het totaalplaatje binnen ons dorp kregen we lof. Om dit totaalplaatje 



te complementeren zijn we continu aan het puzzelen en verbindingen aan het leggen.  
In 2015 zijn we ook gestart met een lesprogramma voor kinderen van groep 6/ 7/8, Zij komen elke 
maandag samen met vrijwilligers kennis opdoen in de groene belevingsruimte.  “Groen” is in dit geval de 
verbindende factor tussen jong en oud. De 1e evaluatie laat zien dat jong en oud genieten.  
De broeikas die geplaatst is, is betaald uit subsidiegeld. In 2016 zullen we dit continueren en waar mogelijk 
verder uitbreiden.  
 
Herbestemming kerk.  
Achter de schermen heeft VDVV ook in 2015 mee gepraat  en mee gedacht over de toekomst van ons 
kerkgebouw en bijbehorende begraafplaats. Regelmatig was er overleg met de beide initiatiefnemers die 
zich ten doel hebben gesteld het kerkgebouw en de zeggenschap daarover voor het dorp te behouden. Wij 
als VDVV richten ons vooral op draagvlak, langere termijnvisie en de inhoudelijke invulling en hoe het 
kerkgebouw en ‘t Dorpshuus elkaar kunnen versterken. De in 2015 door VDVV gehouden enquête was een 
onderdeel van dit proces.  
 
Het terrein van de Möll  
Het terrein van de Möll is voor vele inwoners een doorn in het oog.Het betreft hier particulier grondbezit.In 
goed overleg met de eigenaar hebben we in 2015 een groot deel ingezaaid met een bloemenmengsel. Als 
VDVV gaan we er nog steeds vanuit dat er in 2017 helderheid is over de invulling van deze locatie. 

 
Herinrichting Hoofdstraat.  
Om deze wens vanuit het dorp gerealiseerd te krijgen, hebben we als VDVV er voor gekozen om van de 
herinrichting Hoofdstraat een zogenaamd ‘burgerinitiatief’ te maken. Dit betekent meer inspraak voor 
burgers, waarbij de gemeente een faciliterende rol speelt. We zien dit als een mooi voorbeeld van het 
benutten van burgerkracht! De 1e resultaten zijn in 2015 gepresenteerd. Een plan op hoofdlijnen is in 2015 
aan burgers en politiek gepresenteerd. De reacties waren unaniem positief. Uitwerking van dit project zal 
verder plaatsvinden in 2016. 
 
Projectplan “Jong en oud ontmoeten elkaar actief in V-V". 
In 2e helft 2015 hebben we de  laatste openstaande activiteit vanuit ons activiteitenplan kunnen opstarten, 
namelijk  “Anschoev’n. Maandelijks wordt er gezamenlijk gekookt in ‘t Dorpshuus door vrijwilligers. In 1e 
instantie ligt de focus op de doelgroep “senioren”. Het eten is hierbij een middel om ontmoetingen te 
bevorderen. Dankzij de ondersteuning vanuit Het Oranje Fonds hebben we eind 2015 een steamer kunnen 
aanschaffen. Dit vergemakkelijkt het koken voor vrijwilligers en geeft daarnaast mogelijkheden tot koken 
voor grotere groepen. 
 
‘Jong-Inn V-V’ en Piep-Jong-Inn V-V 
Ook in 2015 hebben we op de eerste zaterdag van de maand de ‘Jong-Inn V-V’ georganiseerd. Op deze 
avond ontmoeten de Varsselderse en Veldhuntense jongeren elkaar, doen samen een spelletje (op de 
Playstation), of gaan voetballen. Af en toe organiseren we een activiteit op deze avond zoals het versieren 
van cupcakes, een meidenavond met make-up en nagellak, i.i.d.  
In de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar hebben we ook voor de jongere kinderen een 
Piep-Jong-Inn georganiseerd. Deze middag bestond uit een gezamenlijke knutselactiviteit en daarna samen 
pannenkoeken of pizza eten.  



Op deze manier probeert de VDVV de kinderen en jongeren te trekken en te verbinden naar en met het 
Dorpshuus.  
 
Dorpswebsite /sociale media 
Ook in 2015 hebben we weer diverse aanpassingen achter de schermen doorgevoerd om het u als bezoeker 
makkelijker te maken. We zullen proberen zoveel mogelijk te anticiperen op de veranderingen in de digitale 
wereld. 
 
Activiteitenplatform 
In 2014 heeft de VDVV het initiatief genomen tot samenwerking van de verschillende activiteitencomité’s. 
We zijn daartoe in overleg gegaan met het Oranjecomité, het Actiecomité en de KIVADA. In 2015 hebben 
we deze samenwerking verder doorgezet door een gezamenlijk financieel beleid te voeren door te werken 
met één penningmeester en gezamenlijk de sponsoren te benaderen. Op gebied van het genereren van 
activiteiten en vrijwilligers blijven we elkaar inspireren en versterken.  
 
KRAKE 
Dit jaar zijn er voor het eerst bijeenkomsten geweest rond het thema ‘Krachtige Kernen’. Dit Euregio 
project, aan de Nederlandse kant uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen stelt zich tot 
doel om kleine kernen in hun kracht te versterken In 2016 zal dit meer concrete vormen aan gaan nemen. 
 
Intermediaire rol VDVV.  
We gebruiken het ambtelijk- en politiek netwerk om onze gezamenlijke doelen te realiseren. Daarmee 
sluiten we aan bij het wijk- en buurgericht werken vanuit de gemeente.  Naar aanleiding van het, vanuit 
onze kant,  opgezegde convenant, zijn we in gesprek gebleven met de gemeente over een betere manier 
van samenwerken. Hieruit zal in 2016 een discussieavond voortvloeien, die we in overleg met de gemeente 
zullen organiseren in ‘t Dorpshuus.  
 
Daarnaast hebben we zitting in diverse stichtingen zoals de SGVV en de Buitenham. En vervullen we binnen 
een aantal werkgroepen een verbindende  en/of ondersteunende factor: herinrichting van de kerk, de 
denktank van school, de ‘Hoofdstraat-werkgroep’, het Activiteitenplatform en de Groene Belevingsruimte. 
Onze speerpunten blijven samenwerken, samen delen en jong en oud bijeen brengen. 
 
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2015 als een jaar waarin we wederom als dorp hebben laten 
zien waar we goed in zijn: onze krachten bundelen en laten zien dat we in dit dorp met elkaar en er voor 
elkaar zijn.  
 
Wij blijven afhankelijk van u als onze achterban. Vragen en opmerkingen horen we graag via 
vdvv@varsselderveldhunten.nl, of schuif een keer aan bij één van onze vergaderingen! Samen met u blijven 
we ook in 2016 samen werken aan samenwerking.  
 
Heeft u interesse om ons bestuur te versterken? Stuur ons een mailtje via vdvv@varsselderveldhunten.nl  
 
 
Namens bestuur VDVV, 
 
Sandra ten Have, secretariaat 
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