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“Trots op de Heidenhoek, de Wassinkbrink en de Winkelshoek” 
 
Een aantal jaren geleden hebben bewoners, samen met partnerorganisaties, een start 
gemaakt met het project “Trots op de Heidenhoek, de Wassinkbrink en de 
Winkelshoek”. De initiatieven worden nu één voor één uitgevoerd. Ook in 2016/2017 
zijn er weer mooie resultaten geboekt:  
 

 Heidenhoekse Vloed zichtbaarder gemaakt 

 Bloeiende bermen en overhoeken  

 Terugbrengen karakteristieke voortuinen woningen Boeijink 

 Aanleg/herstel landschapselementen  

 Herinneringen aan de oude spoorbaan 
 

Midzomerexcursie 
Voor de buurtbewoners van de Heidenhoek, Wassinkbrink en 
Winkelshoek was er op 30 juni 2016 een midzomerexcursie op 
de fiets georganiseerd, gericht op bijzondere flora en fauna.  
Een geslaagde excursie met een gezellige afloop..  
 
Opening oude spoorbaan 
De werkgoep heeft zich de afgelopen periode verdiept in de 
historie van de oude spoorbaan en deze wordt inzichtelijk 
gemaakt voor de inwoner en toerist. Op 1 april a.s. wordt het 
informatiepaneel officiëel onthuld en de website gelanceerd. Betrokkenen en bewoners in dit 
gebied ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 
 
Bloeiende akkerranden 
Bloemrijke randen en bermen trekken nuttige insecten aan die schadelijke insecten in 
gewassen bestrijden. Het ziet er niet alleen mooi uit, het is dus ook effectief.  
Afgelopen jaar was de animo zeer positief. Ook in 2017 kunnen we weer genieten van 
bloeiende randen en bermen.  
 
De coördinatie van de door bewoners in Heidenhoek, Wassinkbrink en Heidenhoek 
aangedragen ideeën en voorstellen ligt bij drie buurtbewoners: 
 
Heidenhoek: Tineke Velthorst  t_velthorst@hotmail.com 
Wassinkbrink: Gerry Colenbrander-Bulten gerrybulten1@gmail.com  
Winkelshoek:  Alfred Beeftink    a.beeftink@planet.nl 
 
Ideeën voor het landschap? 
Groepen bewoners of dorpsorganisatie in de gemeente Bronckhorst die zich betrokken 
voelen bij het landschap in hun omgeving en ideeën hebben om dit landschap te verfraaien 
of om de leefbaarheid te vergroten kunnen zich melden bij de gemeente. Er zal worden 
gezocht naar mogelijkheden om samen met u uw initiatieven tot uitvoering te brengen. 
 
 


