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Afscheid van de oud 
redacteur Theo Ament
door Wim Enserink

Tijdens de laatste 
vrijwilligersavond in november 
van het vorige jaar heeft SMVV-
voorzitter Harrie Krabben afscheid 
genomen van Theo Ament, die als 
vrijwilliger onder meer een groot 
aantal jaren de vormgeving van 
deze Nieuwsbrief heeft verzorgd. 
We spraken met Theo om terug te 
kijken op zijn SMVV-jaren.
In zijn werkzame leven was Theo 
zo’n dertig jaar als journalist in 
dienst bij het dagblad De 
Gelderlander. Net als alle kranten 
kreeg ook De Gelderlander te 
kampen met financiële problemen 
en vonden er reorganisaties plaats. 
Bij de zevende reorganisatieronde 
kreeg Theo een vertrekregeling 
aangeboden die aantrekkelijk voor 
hem was. Gezien zijn leeftijd (toen 
bijna 61) en de moeilijke 
arbeidsmarkt koos hij er voor om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Hij 
hoefde dan niet meer te  
solliciteren. “Daar heb ik nooit 
spijt van gehad. Werken voor het 
Vragenderveen leek me een 
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interessante uitdaging. Dat bleek 
ook.”, aldus Theo.
Het was in het begin de bedoeling 
dat Theo de productie van de 
nieuwsbrief zou verzorgen. Om 
nieuws te vergaren moest hij in 
veel zaken zijn neus steken en van 
het een kwam het ander. Naast het 
bestuurslidmaatschap van de 
Vriendenclub raakte hij betrokken 
bij de Projectgroep Landschap 
Vragender (PLV), die een zevental 
wandelpaden rond Vragender heeft 
uitgezet. Verder heeft hij een aantal 
ouderen geïnterviewd om hun 
verhalen over het veen niet 
verloren te laten gaan. Hij was 
betrokken bij de activiteiten die de 
Antoniusschool samen met de 
SMVV opzette. Bovendien hielp 
hij bij de ontwikkelingen rond de 
site. Tot slot was Theo lid van de 
werkgroep PR, die het vooral druk 
kreeg toen de observatiepost werd 
opgericht, het jubileumjaar in zicht 
kwam en de bouw van een 
informatiecentrum aan de Pastoor 
Scheepersstraat. Bij veel 
activiteiten maakte hij de foto’s die 
hij aan de SMVV heeft afgestaan.
Eén van de dingen die hem in het 
begin opvielen was dat het vooral 
een mannenclub was. In de laatste 
jaren zag hij dat geleidelijk 
veranderen en gingen ook vrouwen 

een rol spelen. Theo was onder de 
indruk van de hoeveelheid werk 
dat al die mensen uit Vragender en 
omstreken voor het Vragenderveen 
hebben verzet en nog steeds 
verzetten. Zo’n toewijding is 
volgens hem niet vanzelfsprekend.
Er is volgens hem ook heel wat 
kennis over het veen opgebouwd. 
Zeer bijzonder is in zijn ogen de 
gretigheid van de kinderen van de 
Antoniusschool in Vragender als 
ze op excursie naar het veen gaan. 
Dat verbaasde hem steeds weer als 
hij meeging. Over die 
betrokkenheid zegt hij verder: 
“Fantastisch is dan ook het boekje 
over het Vragenderveen dat Ronald 
van Harxen voor de jeugd 
geschreven heeft. Zo’n boekje 
geeft de SMVV een mooi gezicht. 
Facebook en de site dragen daar 
overigens ook een belangrijk 
steentje aan bij.”
Ondanks het plezier dat Theo had 
in het werk voor de Stichting, heeft 
hij toch besloten om te stoppen. 
Op onze vraag naar de redenen 
hiervoor reageert Theo: “Ik heb 
ruim van te voren aangegeven dat 
ik wilde stoppen. Met het pensioen 
in aantocht wilden mijn vrouw en 
ik de bakens grondig verzetten en 
aan onze derde levensfase 
beginnen. We kozen voor de 
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enorme rijkdom aan culturele 
voorzieningen van de grote stad. 
We wonen nu in hartje Utrecht en 
vinden het geweldig hier. De 
Achterhoek, waar mijn vrouw 
geboren is, blijft overigens een 
dierbare herinnering.”
In zijn nieuwe omgeving bezoekt 
Theo met zijn vrouw zeer 
regelmatig concerten, lezingen en 
evenementen. Inmiddels hebben ze 
ook al een zesdaagse cursus 
‘Utrechts Erfgoed’ achter de rug. 
Hij zoekt ook nog naar nieuw 
vrijwilligerswerk, maar neemt daar 
de tijd voor. Aan de banden met de 
SMVV is nog niet helemaal een 
einde gekomen. Theo is nog lid 
van de Vriendenclub en hij is van 
plan dat voorlopig ook te blijven. 
Op de vraag of hij nog adviezen 
heeft voor de SMVV of zijn 
opvolgster in het bestuur van de 
vriendenclub, geeft hij geen 
concreet antwoord. Theo wil 
niemand voor de voeten lopen en 
de nieuwe mensen nu de ruimte 
geven. Hij heeft er alle vertrouwen 
in dat het goed zal gaan.
Theo zal de Achterhoek nog 
geregeld bezoeken, al was het 
maar omdat zijn vrouw er een 
grote familie heeft. Hij is van plan 
om dan ook het Vragenderveen te 
bezoeken en hoopt dat het goed zal 

gaan met dit bijzondere gebied en 
alle vrijwilligers die zich er voor 
inzetten.

Nieuwe bestuursleden
door Frans Dorresteijn

In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij stil gestaan bij het afscheid van 
Herman Wassink als financieel 
secretaris van het bestuur van De 
Vriendenclub an de Stichting 
Marke Vragender Veen. We zijn 
Herman veel dank verschuldigd op 
de wijze waarop hij gedurende 
bijna 20 jaar zijn bijdrage heeft 
geleverd aan de groei van de onze 
stichting. Herman ook langs deze 
weg daarvoor nogmaals dank. 
Toevallig heeft ook een tweede 
bestuurslid van onze bestuur in de 
persoon van Theo Ament afscheid 
van ons bestuur genomen. Wij zijn 
ook Theo zeer veel dank 
verschuldigd voor wat hij in de 
volle breedte voor de Marke 
Vragenderveen heeft gedaan. In het 
interview wat u elders in de 
nieuwsbrief kunt lezen blikt Theo 
nog eens terug en kunnen we lezen 
hoe het hem op zijn nieuwe 
thuisbasis vergaat. Theo ook jij 
bedankt voor al het werk wat je 
voor ons hebt gedaan. Daar waar er 
mensen vertrekken ontstaan lege 
plekken die weer opgevuld moeten 
worden. Wij zijn dan ook erg blij 
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dat we twee nieuwe bestuurders 
binnen onze Vriendenclub kunnen 
verwelkomen. Het zijn Maria 
Neumann als bestuurslid met name 
belast met het samenstellen van de 
Nieuwsbrief en Joris ter Bogt als 
financieel secretaris. Deze jonge 
krachten zo hebben wij nu al 
gemerkt geven weer een boost aan 
de dynamiek binnen ons bestuur 
wat verder bestaat uit Frans 
Boschker, Wim Mulder en 
ondergetekende. Zij stellen zich 
even zelf aan u voor:

Mijn naam is Joris ter Bogt, ik ben 
45 jaar jong en woon samen met 
Patricia aan de Beumweg in 
Vragender. Wij wandelen graag 
samen met onze hond Noddy. Ik 
ben werkzaam als chauffeur/
overslagmedewerker bij Remondis 
Dusseldorp. Ik heb van jongs af 
aan al diverse bestuurlijke functies 
vervuld. Momenteel ben ik 
penningmeester van de EHBO 
Vragender en van de EHBO Rayon 
Achterhoek-Oost. De Stichting 
Marke Vragender Veen evenals de 
Vriendenclub daarvan, heb ik altijd 
al van dichtbij mee gemaakt, al 
was het aan de zijlijn. Maar ja, wat 
wil je, als je vader meer dan 45 
jaar secretaris is geweest van deze 
mooie club. Ik hoefde in ieder 
geval niet lang na te denken toen 

Herman Wassink mij vroeg of ik 
zijn functie wilde overnemen bij de 
Vriendenclub. Ik hoop dat wij 
samen met het bestuur en u als 
donateur nog meer mensen kunnen 
enthousiasmeren, die zich willen 
inzetten voor het behoud van het 
prachtige Vragenderveen.

Hallo, ik ben Maria Neumann en 
vanaf nu mag ik als redacteur van 
deze nieuwsbrief aan te slag. 
Opgegroeid ben ik in de deels nog 
wilde natuur van Oost-Duitsland, 
letterlijk, want ik was samen met 
mijn opa en broer meer buiten te 
vinden dan binnen. Ik heb een 
grote liefde voor de natuur en de 
dieren en vind het dan ook heel 
belangrijk deze liefde te delen en 
door te geven aan mijn eigen 
kinderen. En nu ook hier bij de 
vriendenclub van de SMVV, 
waaraan ik als vriend al sinds 2009 
ben verbonden en een aantal jaren 
ook als vrijwilliger. Ik woon in 
Vragender en ben zelfstandig 
ondernemer, werkzaam als 
restaurateur van kunst en antiek, 
als kunstenares en vertaler. Veel 
plezier met het lezen van deze, 
mijn eerste, nieuwsbrief.
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Bomenaanplant in de 
bufferzone

Eerder dit jaar zijn langs de weg 
die naar de natuurobservatiepost 
leidt en bij de schuilhut veel elzen 
en wilgen gekapt door onze vaste 
groep vrijwilligers van de SMVV. 
Aansluitend heeft zaterdagochtend 
15 april een kleine groep 
vrijwilligers en een paar kinderen 
o.l.v. Frans Boschker een stuk of 
100 inheemse bomen op deze 
plaatsen geplant, waaronder 
meidoorn en sleedoorn. Deze 
bomen dragen straks vruchten die 
de vogels heel lekker vinden. Het 

is te hopen dat de vogels het mede 
daardoor aantrekkelijk vinden om 
in het Vragenderveen te verblijven. 
Een deel van de gekapte bomen 
ligt langs de weg en daar tussen in 
hebben wij een vogelnestje ontdekt 
met pas geboren mereltjes erin. 
Blijkbaar vinden zij het in ieder 
geval al heel leuk in het veen.

Excursies 

Op zaterdagmiddag 8 juli word in 
het Vragenderveen een speciale 
vlinderexcursie o.l.v. Theo klein 
Gebbink en Wim Enserink 
gehouden. Vertrek is om 13.00 uur 
en de excursie duurt maximaal 2 
uur. Deelname hieraan kost €5. 
Mensen moeten zich hiervoor i.v.m 
het max. aantal deelnemers 
opgeven bij Ron Krabben: 
excursie@vragenderveen.nl of 
0544372612.
En op zondag 20 augustus vind 
weer de jaarlijkse excursie voor de 
donateurs van de vriendenclub 
naar het Vragenderveen plaats. 
Ontvangst is om 9.30 uur in 
Restaurant Beneman, 
Winterswijkseweg 9 te Vragender. 
De excursie zal de hele ochtend in 
beslag nemen. Aanmelden kan tot 
16 augustus via 
vriendenclub@vragenderveen.nl of 
bij familie Boschker: 0544372030.
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Droge voeten in het veen & 
duiken in de kikkerpoel

Zaterdag 13 mei was het weer zo 
ver. Het bestuur van de 
vriendenclub heeft alle kinderen 
van de juniorclub uitgenodigd te 
komen helpen om een nieuw 
natuurbelevingspad oftewel 
knuppelpad in het Vragenderveen 
aan te leggen. En de kinderen 
gaven massaal gehoor aan deze 
oproep. Met een hele grote groep 
kinderen, sommige ouders en 
volwassen vrijwilligers trokken zij 
het veen in en legden middels en 
menselijke ketting knuppel voor 
knuppel in het water rond de 
natuurobservatiepost tot aan de 
dijk. Wat een mooi gezicht was het 

om iedereen zo bezig te zien. Het 
knuppelpad was door al die 
helpende handen heel snel af en 
ligt er nu mooi bij om van iedereen 
getest te kunnen worden. Op deze 
manier kan je toch nog een klein 
stukje het veen in, waar je normaal 
alleen onder vakkundige 
begeleiding van de gidsen mag 
komen. 
Na dat deze klus geklaard was 
trokken de juniorleden langs de 
rand van het veen verder naar de 
kikkerpoel in de bufferzone. Frans 
Boschker, die de activiteiten voor 
de juniorclub organiseert, had 
Bennie Harbers van de 
imkersvereniging in Lichtenvoorde 
uitgenodigd het een en ander over 
bijen te vertellen en vooral te laten 
zien. Hij had een volk bijen en 
honing meegenomen van Leo ten 

Have uit Lievelde en 
beantwoorde graag alle 
vragen die hem gesteld 
werden. Het grote 
belang van bijen en hun 
plek in onze 
voedselketen mag 
absoluut niet 
onderschat worden. 
Zonder bijen geen 
voedsel. Als imker weet 
je dat als geen ander. Je 
helpt de bijen een 
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handje mee, wanneer je 
veel (wilde) bloemen, 
fruitbomen en 
bessenstruiken in je tuin 
hebt staan en als je een 
bijenhotel in de buurt 
daarvan op gaat hangen. 
Ook in het veen staat nu 
een prachtig bijenhotel 
gemaakt door Jan Hahné.  
En ook ieder juniorlid 
mocht naar afloop een 
bijenhotel mee naar huis 
nemen, samen met een papier 
waarop allerlei soorten bijen 
afgebeeld staan, om ze in je tuin of 
gewoon in de natuur te kunnen 
spotten. 
Maar voordat het zo ver was, 
gingen de kinderen eerst nog op 
`kikkerexcursie`. Wie kon de 
meeste kikkers vissen met behulp 
van een schepnet of gewoon met 
de hand? Ik weet niet meer wie 
gewonnen heeft, maar wel, dat 
iedereen het erg naar zijn zin had. 
De kikkers, kevers en bloedegels 
werden grondig bekeken en 
onderzocht en daarna weer het 
water in geloodst. 
Er werden ook lekkere 
pannekoeken boven het vuur 
gebakken. En of het nou het vuur 
of de zon was, sommigen kregen 
het wel erg warm en namen nog 

een duik in de kikkerpoel ter 
verfrissing. Toch nog natte voeten 
gekregen op deze heerlijke dag in 
het Vragenderveen.

Het woord van de voorzitter                                                              
door Harrie Krabben

Beste mensen hier weer een stukje 
zoals jullie dat gewend zijn. Het 
moet mij van het hart, dat ik het 
een hele eer vind om als voorzitter 
van de SMVV een bijdrage mag 
leveren aan de nieuwsbrief van de 
vriendenclub.
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Hierbij gaan mijn gedachten terug 
naar 20 jaar geleden, toen onze oud 
secretaris Hennie ter Bogt het idee 
lanceerde in ons bestuur om een 
vriendenclub op te richten.
Wat onwennig keken wij elkaar 
aan en al snel was het ijs gebroken, 
ja, dit was iets wat echt hoorde bij 
onze Stichting. Hennie nam dit 
voortvarend ter hand en was 
jarenlang voorzitter van de 
vriendenclub en zie wat het is 
geworden.
Een club met meer dan 500 
donateurs en een plek ook voor de 
allerkleinsten, de juniorclub, dit is 
het idee van Frans Boschker. Met 
recht kunnen wij zeggen dat ook 
dit een schot in de roos is.
Ook gaan onze felicitaties uit naar 
het bestuur van de vriendenclub. 
Op een wel zeer voortvarende 
wijze geven zij invulling aan de 
ondersteuning van de SMVV.
Hierdoor krijgen wij de o zo 
gewenste draagvlak en 
betrokkenheid voor ons mooie 
stukje natuur, tevens is het een 
mooie uiting van samenhorigheid.
De excursies in ons veengebied 
zullen voorlopig worden 
aangepast, dit met het doel om het 
kraanvogelpaar alle kans te geven 
om dit jaar wel jongen groot te 
brengen. Dit prille geluk was al 

vroeg in het voorjaar weer 
aanwezig en nu maar hopen dat er 
gezinsuitbreiding komt.
Ook de themaexcursies onder 
deskundige leiding zijn een groot 
succes, want veel mensen willen 
mee, maar het aantal personen wat 
met de excursie mee kan is 
beperkt.  
Onze natuurobservatiepost wordt 
steeds weer gretig beklommen en 
het uitgestrekte veengebied en de 
vogels die fluiten of hun leven er 
van af hangt, geven je een gevoel 
die je alleen maar krijgt in het 
Vragenderveen.
Ons informatiecentrum begint ook 
steeds meer gestalte te krijgen en 
aan ons doel te beantwoorden, ook 
de bestuursvergaderingen zijn nu 
in ons centrum.
De opening van het bijenhotel in 
de bufferzone was op 13 mei. De 
commissie PR heeft hier samen 
met de vriendenclub zijn beste 
beentje voor gezet.
Dit soort ontwikkelingen juichen 
wij toe en hopen dat er nog velen 
mogen volgen.
De SMVV leeft en dat geeft een 
trots gevoel. Ook dit jaar zullen wij 
daar waar het kan, u meenemen in 
de wondere wereld van ons 
veengebied, dat blijft boeien.
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