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GEZOCHT
Mensen die enthousiast zijn geworden en zich voor
een of meerdere onderwerpen in willen zetten samen

REPAIR CAFÉ

Dorpstafel Varik-Heesselt is opgericht in oktober 2015 op verzoek van de toenmalige
gemeente Neerijnen. Zij wilde graag in iedere kern een aanspreekpunt.

met andere inwoners en de gemeente in de persoon

Momenteel bestaat het bestuur uit Florian Spanhak (voorzitter), Roeland Grip (secretaris),

van Petra Bazuin, onze gebiedsmakelaar, en/of een

Ida Schinkelshoek (penningmeester) en Stan Pijls (bestuurslid). Alle inwoners van Varik en

Door Corona is het het afgelopen jaar vrijwel niet

ambtenaar.

mogelijk geweest het Repair Café in Dorpshuis

Natuurlijk kan het ook zijn dat je juist hulp zoekt voor

Toevershof te organiseren. Hopelijk komt hier snel

jouw initiatief. Meld jezelf of jouw initiatief aan via

Het bestuur van de Dorpstafel zet zich in voor de leefbaarheid in onze dorpen, door

verandering in en kunnen de vrijwilligers jullie kapotte

info@dorpstafel-varikheesselt.nl of bij één van de

doorgeefluik te zijn van gemeente naar inwoners en vice versa, verbinding tussen inwoners

apparaten binnenkort weer nieuw leven inblazen.

bestuursleden, dan brengen wij jullie met elkaar in

Houd de facebookpagina van het Repair Cafe in

contact of zoeken met jullie mee.

tot stand te brengen en door te stimuleren gezamenlijk projecten op te pakken.

de gaten of raadpleeg de websites van varik.nl en

Heesselt zijn in principe lid van de Dorpstafel.

NIEUWJAARSBORREL 2020

De bedoeling van het bestuur was op deze manier te

Het bestuur van de dorpstafel heeft 23 januari 2020

inventariseren wat er in onze dorpen speelt rondom

een drukbezochte nieuwjaarsborrel georganiseerd.

deze thema’s en daaruit voortvloeiend wellicht 1 of

In Varik en Heesselt zijn 3 verschillende buurtpreventie

Alle inwoners (leden) waren d.m.v. een huis-aan-huis

meerdere werkgroepen op te gaan richten.

whatsapp groepen. Deze groepen werken volgens

verspreide flyer uitgenodigd om te proosten op het

Idee was om dergelijke avonden, ter plekke omgedoopt

de SAAR-methode (Signaleer, Alarmeer 112, App de

jaar dat voor ons lag en mee te denken over diverse

tot opborrelavond, 2 à 3 keer per jaar te organiseren.

buurtapp en Reageer). Wilma Vos (06-50243001) is

thema’s die impact hebben op de leefbaarheid in onze

Helaas heeft COVID-19 roet in het eten gegooid.

coördinator van alle groepen.

dorpen. Ook de gemeente was aanwezig in de persoon

In de tussentijd heeft het bestuur niet helemaal stil

van Jacoline Hartman, toenmalig wethouder, en Petra

gezeten in 2020. Middels deze nieuwsbrief willen we

toevershof.nl voor de actuele stand van zaken.

BUURTPREVENTIE WHATSAPP

GROEPSAPP SOCIAAL VARIK-HEESSELT

Bazuin, gebiedsmakelaar voor onder andere Varik en

iedereen informeren en wellicht enthousiasmeren

Onlangs is een nieuwe WhatsApp groep opgericht voor

Heesselt. Hetty van Oord was aangesloten als vertegen-

om zich op een of andere manier in te zetten voor het

alle inwoners van Varik en Heesselt. Aanleiding voor het

woordiger van Welzijn West Betuwe.

behoud van de leefbaarheid in onze mooie, momenteel

oprichten van deze groep is het feit dat inwoners de

Er waren fysieke kapstokken waar iedereen ideeën kwijt

iets minder bruisende dorpen.

buurtpreventie WhatsApp groepen verlaten omdat zij

kon over de thema’s wonen, vervoer, communicatie,

het storend vinden dat de app ook gebruikt werd voor

Levend Landschap, ontmoeten, markt en zorg.

niet-112-gerelateerde zaken. Aan- en afmelden voor
Sociaal Varik-Heesselt kan via deze link:
https://chat.whatsapp.com/F3fePFPRmYkJMkimpKw14Z

AED
Op initiatief van een inwoner werd er een AED geplaatst
aan dorpshuis Toevershof. De Dorpstafel heeft
vervolgens de hieraan verbonden cursus georganiseerd. Het jaarlijkse onderhoud is begin 2021 door de
Dorpstafel betaald.
Email: info@dorpstafel-varikheesselt.nl
FB: Dorpstafel Varik-Heesselt
Website: www.toevershof.nl/lid/dorpstafel/
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Metaal wordt ingezameld door de Stichting Corsowagen

OPENBAAR VERVOER

MARKT

ZWERFAFVALBRIGADE

Er is een verkennend gesprek gevoerd om te onder-

Sinds een aantal jaar staan Kees en Marian van Aelst

In samenwerking met Levend Landschap van Stichting

Je kunt het zelf in de container achter de bouwlokatie,

zoeken of het mogelijk is een OV-verbinding naar

met hun Vitamineluifel op de markt op het Meester

Landschapsbeheer Gelderland is er een zwerfafval-

de loods van de familie van Koeverden,

Geldermalsen tot stand te brengen. Een verder te

van Daalenplein. Kortgeleden zijn Zuidwester Kaas

brigade opgericht. Vrijwilligers ontdoen de dorpen van

Bommelsestraat 4a te Varik, brengen. Wilt u metaal

onderzoeken idee is om een overstappunt te creëren

en Restaurants De Hofhouding en Vicini aangesloten.

zwerfafval. Pickmateriaal wordt verstrekt aan de vrijwil-

op laten halen? Bel de voorzitter, Ronald van Veen

op de Esterweg van de buurtbus naar Zaltbommel op

In april komt hier een Vis & Chips kraam bij, welke

ligers. Voor dit jaar zijn de volgende data gepland: 16-1,

(06-21285105), voor een afspraak..

de buurtbus naar Geldermalsen.

gebakken vis en huisgemaakte friet gaat verkopen.

20-3 (Landelijke opschoondag),15-5, 10-7, 18-9 en 13-11.

Samen met de huidige marktkooplui en gemeente West

Natuurlijk kan je ook op een ander tijdstip, dat jou beter

MUZIEK EN KUNST CAFE

Betuwe blijft het bestuur zoeken naar uitbreiding.

past, aan de slag. Coördinator van de zwerfafvalbrigade

Het muziek en kunst cafe hoopt dit jaar haar deuren

is Laura van Schalm (06-16334815).

ook weer te kunnen openen. Houd de FB Muziek en

WONEN
Juni 2020 hebben wij een brief naar de gemeente

het daaropvolgende gesprek met de wethouder en

LOKALE BOODSCHAPPENDIENST
BETER ETEN VOOR VARIK EN
OMSTREKEN

een ambtenaar hebben wij nogmaals de behoefte aan
starters- en nultredenwoningen onder de aandacht

gestuurd om in de onderhanden Woonvisie aandacht
te vragen voor woningbouw in Varik en Heesselt. In

Varik. Het is voor hen de grootste bron van inkomsten.

OPENBARE RESTAFVALBAKKEN

Kunst Cafe in de gaten voor de laatste updates.

Er zijn twee openbare groene restafvalbakken waar

SPEELTUINEN

Als bedrijf voortgekomen uit de Dorpstafel is Beter Eten

een goede plaats voor wordt gezocht. Idee is één te

Samen met Wieteke van ‘t Hoofd zijn we al langere

voor Varik en omstreken.

verplaatsen naar de Dr. D.M. van Londenstraat ter

tijd bezig met het opknappen van de speeltuin bij

gebracht. Ook hebben we gewezen op het negatieve

Superverse kwaliteitsproducten van dichtbij: brood,

hoogte van het voetpad naar de Molenstraat,.

de Meester Heblystraat. We hebben hiervoor geld

effect van de daling van het aantal sociale huurwo-

vlees, Waalvis, gans, zuivel, aardappelen, champignons,

Ook is het mogelijk zogenaamde blauwe brigadebakken

ingezameld onder andere met de actie op de jaarmarkt

ningen.

eieren, sap, bier, cider en wijn.

te plaatsen. Dit zijn openbare restafvalbakken die niet

twee jaar geleden. Ook hebben wij het van Londen-

Op afzienbare termijn is er op het Molenblok

Beter Eten werkt volgens ‘Dorpse fairtrade’, dus betere

worden geleegd door de AVRI maar door vrijwilligers,

fonds benaderd. In gesprekken met de gemeente kwam

waarschijnlijk weer mogelijkheid om te bouwen. Voor

prijzen voor de producent.

die de afvalzak vervolgens met een afvalpas van de

keer op keer naar voren dat zij een speeltuinvereniging

de leefbaarheid van onze dorpen is het belangrijk dat

Bestelllingen kunt u vrijdagmiddag tussen 16.00-18.00

zwerfafvalbrigade in een ondergrondse restafvalcon-

belangrijk vinden voor de continïteit en betrokkenheid.

er gebouwd wordt waar behoefte aan is. In Est is er een

uur ophalen in De Oude School, een gezellige

tainer kunnen laten gooien. Extra restafvalbakken

De fusie naar Gemeente West Betuwe en het daaruit

aantal jaren geleden een enquête uitgevoerd, die er

ontmoetingsplek naast Stokerij Lubberhuizen in de

in de kernen van onze dorpen zouden de honden-

voortgevloeide geharmoniseerde beleid heeft gevolgen

uiteindelijk aan bijgedragen heeft om in Est een nieuw-

Kerkstraat.

poep-overlast wellicht ook terug kunnen dringen.

voor alle speelplekken in Varik en Heesselt. Het bestuur

bouwplan te ontwikkelen waar woningen gebouwd

Info: 0344-684908 of betereten@varik.nl.

gaan worden waar daadwerkelijk behoefte aan is.
Voor Varik en Heesselt zou een vergelijkbaar enquête

PODIUM TOEVERSHOF

opgezet kunnen worden, zodat ook hier gebouwd gaat
worden waar aangetoond behoefte aan is..

COMMUNICATIE

van de dorpstafel heeft aan gemeente West Betuwe

GEVRAAGD

aangeboden mensen te zoeken, die mee willen praten

Heb je een suggestie voor het verplaatsen van de

in dit traject. Met name een officiële nog op te richten

Begin januari 2020 heeft de Dorpstafel € 500,=

tweede openbare groene restafvalbak of wil je, samen

speeltuinvereniging kan het verschil maken voor onze

bijgedragen aan het nieuwe podium van Dorpshuis

met jouw buurt of straat, een blauwe brigadebak

speelplekken.

Toevershof.

adopteren? Laat het ons weten!

Er is een plan om een jaarlijks uit te brengen dorpsgids

INZAMELEN

Varik-Heesselt te gaan maken. Doel van de gids is

Vooraan op de oprit Kerkstraat 17 te Varik staan

om op een overzichtelijke manier alle initiatieven en

inzamelcontainers voor gebruikte frituurolie, batterijen,

voorzieningen in en door onze dorpen in kaart te

doppen en cartridges en mobiele telefoons.

brengen.

De opbrengst van de frituurolie gaat naar de Dorpstafel,

Uiteraard blijft https://www.varik.nl de actuele

dus naar onze dorpen. De batterijen leveren waarde-

nieuwsbron van Varik en Heesselt. Andere ideeën om

bonnen bij Heutink op voor de basisschool, de doppen

effectief en actueel te communiceren binnen onze

gaan naar KNGF geleidehonden en de cartridges en

dorpen zijn van harte welkom.

telefoons komen ten goede aan Diergaarde Blijdorp.

Dorpstafel Varik & Heesselt • Nieuwsbrief maart 2021

Dorpstafel Varik & Heesselt • Nieuwsbrief maart 2021

