
 
 

T:  0315-657000
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Klomps Bouwbedrijf

Meniststraat 2

7091 ZZ Dinxperlo

Iedereen heeft zijn eigen ideeën over de ideale woning. Deze ideeën zijn onze 

reisleider. Of het nu gaat om nieuwbouw of een verbouwing: op basis van uw 

ideeën stellen wij een plan op dat uw wensen waarmaakt. Een vakkundig (ver)

bouwplan dat technisch én financieel realistisch is. Zo bouwen we samen met 

u aan die speciale woning waarin u zich helemaal thuis voelt. 

Welkom thuis!

Samen bouwen aan de toekomst.
Klomps Bouwbedrijf. 

Alles draait om uw 
manier van leven.
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Zoals altijd is het CDA Aalten-
Dinxperlo weer volop in beweging. 
De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt. Graag kijk ik even met u 
terug op de activiteiten van de 
afgelopen periode en de acties die 
nog op stapel staan binnen ons 
CDA. Tijdens de Algemene Leden-
vergadering van 24 april hebben 
we afscheid genomen van twee 
bestuurs leden.

Verkiezingsprogramma
Een jaar voordat er gemeenteraads-
verkiezingen zijn wordt er altijd begonnen 
met het schrijven van het verkiezings-
programma. Deze keer zijn we niet 

begonnen met het schrijven en bedenken, 
maar met het actief ophalen van 
informatie. CDA 6x10. Er hebben zes 
themabijeenkomsten plaatsgevonden. Een 
prachtig initiatief waar ik als voorzitter erg 
trots op ben. Verderop in dit CDAanzet 
kunt u hier meer over lezen in een artikel 
van Arnold Joost, één van de 
initiatiefnemers van deze thematafels.

Lokaal is van invloed op landelijk
De afdeling CDA Aalten-Dinxperlo heeft 
invloed gehad op het verkiezingsprogramma 
van het CDA voor de landelijke 
verkiezingen van maart 2017. Misschien 
weet u het nog wel, maar tijdens onze 
Algemene Ledenvergadering in oktober 

heeft André te Brake een aantal 
amendementen ingediend voor het 
verkiezingsprogramma van ons landelijk 
CDA. Uiteindelijk is daar één amendement 
van overgenomen tijdens het landelijke 
congres in januari. Dit amendement staat 
nu dus in het landelijke 
verkiezingsprogramma. Mooi om te zien 
dat je als lokale afdeling directe invloed 
hebt op de landelijke politiek.

Afscheid
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
24 april in Atlantic hebben we afscheid 
genomen van de bestuursleden Annemarie 
Arentsen en Henk Obbink. Annemarie was 
jarenlang penningmeester en Henk was 
actief als secretaris binnen onze afdeling. 
Hierbij wil ik ze beide nogmaals danken 
voor hun inzet en betrokkenheid bij het 
CDA Aalten-Dinxperlo. Hans te Lindert is de 
nieuwe secretaris en Yolanda Winkelhorst 
de nieuwe penningmeester. Wij zijn blij dat 
beide personen deze vacatures willen 
vervullen! 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De komende periode staat in het teken 
van de plaatselijke verkiezingen in 2018. 
Op zoek naar een goede lijsttrekker en 
goede kandidaten voor de lijst, het 
schrijven van het verkiezingsprogramma en 
bedenken van een campagnestrategie. 
Heeft u ideeën over één van bovenstaande 
punten dan horen we dat graag.

Hartelijke groet,
Rik van Lochem
Bestuursvoorzitter

Van de voorzitter Wie wordt onze 
lijsttrekker?

Bovenstaande vraag is voor het 
bestuur, de fractie en de 
campagnecommissie een 
belangrijke en actuele vraag. Met 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
aantocht (maart 2018) wordt 
momenteel nagedacht over het 
antwoord op deze vraag. 
Wij prijzen ons als CDA Aalten-
Dinxperlo gelukkig met een brede 
en sterke achterban en twijfelen 
er niet aan of we met een sterke 
lijsttrekker de campagne in 
kunnen gaan. Wel willen we 
graag een zo volledig mogelijk 
beeld krijgen van ons ‘potentieel’. 
Daarom via deze weg een oproep 
aan onze leden:

Ben of ken je onze perfecte 
lijsttrekker? Schroom niet 
dit kenbaar te maken!

Via een mail aan onze voorzitter, 
Rik van Lochem, kan tot 1 juni 
gereageerd worden op deze 
oproep. Ook kan via hem 
aanvullende informatie gevraagd 
worden. Zijn mailadres: 
rikvanlochem@hotmail.com

Wij zien uit naar uw en jullie 
reacties!
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CDA: Voor een land dat we door 
willen geven!
De campagne voor de Tweede Kamer-
verkiezingen is  afgelopen. Als CDA 
hebben wij goed gescoord. Nu de derde 
partij van Nederland. Als CDA-Aalten 
Dinxperlo hebben we het volste 
vertrouwen in onze lijsttrekker Sybrand 
Buma. Hij kent de gemeente Aalten. Op 
9 november 2015 mochten we hem hier 
rondleiden. We lieten hem het innovatieve 
bedrijf Beele Engineering zien en de 
samenwerking op Sportpark Zuid.  
’s Avonds hadden we een drukbezochte 
meeting in Dorpshuus IJzerlo. Wij wensen 
hem en zijn fractie veel succes in de 
coalitieonderhandelingen.
Wat wij heel belangrijk vinden: in de 
gemeente Aalten waren wij uitdrukkelijk 
de grootste partij. Wij willen een volks-
partij zijn. Daarom zoeken wij de mensen 
op en nodigen hen uit met ons mee te 
denken. Zoals in de Tafels van Tien de 
afgelopen tijd. Een groot succes! 
Zo kunnen wij een goed verkiezings pro-
gramma maken voor de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2018. Wij hopen 
dan ook goed te mogen scoren zodat wij 
goede plannen voor onze inwoners 
kunnen verwezenlijken.

CDA: Dicht bij de mensen
Als CDA-afdeling staan we dicht bij onze 
inwoners, jong en oud. Onze raadsleden  
Zelma van Alstede, Gerrit Assink, Freek 
Diersen, Patrick Frenken, Jeroen van 
Geenen, Bert Mateman en Jos Wessels en 
onze fractievolger Raimond Smit zijn 
gemakkelijk benaderbaar voor eenieder en 
bekend in de dorpen en buurtschappen. 
We zijn er trots op dat wij de grootste en 
de jongste fractie in de raad zijn. Wij 
mogen door onze wethouders Ted Kok en 
Gerard Nijland mede vormgeven aan het 
dagelijks bestuur van onze gemeente. Dat 
doen we samen met onze coalitiepartners 
GB en CU en met de andere partijen in de 
raad. 

Breedband in het buitengebied
De Achterhoek lijdt aan slechte verbin-
dingen. Wij gaan daarom voor een 
volledige autoweg A18, dubbel spoor tot 
Arnhem en: goede internetverbindingen 
(breedband). Daarom werken de 
Achterhoekse gemeenten nauw samen om 
de investeerder (CIF) en onze inwoners bij 
elkaar te brengen. In Aalten met steun van 
de Werkgroep Breedband Buitengebied 
Aalten en de inzet van onze wethouder 
Gerard Nijland. Hij doet er alles aan om de 

snelheid van realiseren te bevorderen, als 
CDA gaan we ervoor. We rekenen erop 
dat de vraagbundeling in de gemeente 
Aalten spoedig kan starten.

Woningbouwplanning: 
het CDA Plan
De Achterhoek krimpt, zo geven demo-
grafi sche cijfers aan. Dit noopt ons tot 
nadenken over de hoeveelheid woningen 
en het soort woningen die onze gemeente 
nodig heeft. Niet alle bouwplannen zullen 
door kunnen gaan. Om de hoeveelheid te 
reduceren is het zogenaamde stoplicht-
model bedacht. Maar we moeten ons niet 
bang laten maken door de krimp. 

Het CDA pleit stevig voor meer fl exibiliteit 
in de woningbouwplanning qua tijd en 
aantallen. Hierbij moet ook meer op 
kwaliteit worden gelet dan op kwantiteit. 
Goede bouwplannen waar voldoende 
vraag naar is moeten doorgang kunnen 
vinden. Wij vinden dat vanwege de 
leefbaarheid in het buitengebied woning-
splitsing voor woningen groter dan 900 m3 
mogelijk moet blijven.

Actief over de grens
De wereld van de Achterhoeker houdt niet 
op bij de grens. In Duitsland zijn goede 
mogelijkheden voor werk, voor studie 
(Hogeschool Bocholt!) en zorg. De grens 
lijkt verdwenen maar qua regelgeving is de 
grens nog volop aanwezig. Zo moet de 
bereikbaarheid van ambulances in 
Dinxperlo absoluut beter. Het CDA werkt 
volop samen met grensoverschrijdende 
contacten aan verbeteringen. Onder meer 
via Euregio. Ons fractielid Freek Diersen 
won zelfs de Euregionale People-to-People 
publieksprijs voor zijn inzet! Wij feliciteren 
hem daarmee!

Tenslotte …
Bent u geïnteresseerd in de gemeente-
politiek en het CDA?
Volg onze verrichtingen op onze website: 
cda.nl/aalten of via
facebook.com/CDAAaltenDinxperlo

U kunt ook contact opnemen met onze 
fractievoorzittter Jos Wessels: 
jos.wessels.bredevoort@gmail.com 

Jos Wessels, fractievoorzitter CDA

Uit de fractie
Eenmaal per jaar mag elke fractie zich presenteren op de 
gemeentepagina in Dinxpers Nieuws en Aaltens Nieuws. 
We merken dat veel mensen onze bijdrage in februari helaas gemist 
hebben. Daarom deze, enigszins bewerkte bijdrage in CDAanZet.

CDA-fractie. Achter: Bert Mateman, Gerrit 
Assink, Raimond Smit, Patrick Frenken. 
Voor: Jos Wessels, Jeroen van Geenen, 
Zelma van Alstede, Freek Diersen.
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Pinksteren is afgeleid van het 
Griekse woord ‘pentekostè’, wat 
vijftig betekent. Het is altijd 10 
dagen na Hemelvaart en de 50ste 
dag na Paasdag. We herdenken de 
neerdaling van de Heilige Geest 
over de apostelen en het ontstaan 
van de Christelijke kerk. Pinksteren 
ontstond uit het Joodse Wekenfeest 
(of Sjavoeot).

Wat betekent Pinksteren?
God uit zich in vele manieren, ook 
via onze geest...
Binnenkort staat Pinsteren weer voor de 
deur. Dan gedenken christenen dat de 
heilige Geest werd uitgestort. Maar wat was 
daar eigenlijk zo bijzonder aan? Was de 
heilige Geest er dan nog niet? En wat heb  
je in 2017 nog met Pinksteren te vieren?
Wat de meeste christenen niet weten, is dat 
er een bijzonder feest werd gevierd op de 
zondag dat Jezus opstond: de eerste 
gersteoogst werd feestelijk binnengehaald. 
Symbolisch past dat prachtig, omdat Jezus 
als het ware ook de eerste ‘oogst’ is: hij is 
als eerste uit de dood teruggekeerd en na 
hem zullen de anderen volgen. Daarom heet 
Jezus in de Bijbel ook wel eersteling. 

50 dagen wachten op een oogst
Daarna was het vijftig dagen wachten tot 
Pinksteren, als niet de eerste gerst, maar de 
eerste tarwe wordt binnengehaald, het 
belangrijkste voedsel. Deze periode heet de 
Omer, de Eerstelingen. Elke avond zeggen 
veel Joden dan: ‘Dit is de eerste dag van de 

Omer’ en zo door tot vijftig dagen later 
Pinksteren (de verbastering van het Griekse 
woord voor ‘vijftig’). Ook zingen ze dagelijks 
psalm 67 dat zeven verzen bevat en 49 
woorden in het Hebreeuws. Dat klopt 
symbolisch prachtig. 

Als deze gewoonte al in de Jezus’ tijd 
bestond, kunnen zijn studenten die ook al 
hebben gevolgd. De tekst van die Psalm past 
in elk geval mooi: inderdaad hebben ze iets 
‘van Gods gezicht gezien’, zoals daar staat, 
heeft ‘de aarde een rijke oogst gegeven’ 
(een lichaam dat tot leven kwam), en heeft 
dit betekenis voor ‘alle volken en naties’, 
zelfs ‘tot aan de einden der aarde’. 

Precies als dag vijftig is aangebroken en 
Jeruzalem propvol is omdat de eerste tarwe 
in een processie wordt binnen gevoerd, 
beginnen Jezus’ studenten in vreemde talen 
te praten en worden ze dolenthousiast over 
hun oude rabbi. Later gaan ze niet alleen 
hem, maar ook zichzelf ‘eersteling’ noemen: 
net zoals de eerste tarwe voedsel voor alle 
mensen aankondigt, zo beschouwen zij 
zichzelf als de voorlopers van een nieuwe tijd. 

Wat betekent Pinksteren eigenlijk?
Maar wat heeft de heilige Geest hier nu mee 
te maken? Was die er niet al lang dan? 
Simpel gezegd zou je de heilige Geest een 
van Gods ‘uitingsvormen’ kunnen noemen. 
Het ligt ingewikkelder, maar voor nu is dit 
een prima term. God uit zich op heel veel 
manieren, bijvoorbeeld in de natuur en in 
Jezus, maar ook in onze geest.  

Dan ‘vermengt’ hij zich met onze gedachten, 
beïnvloedt die en stuurt ons bij. In dat geval 
noemen we hem: heilige Geest. 

In het Oude Testament valt die term echter 
alleen bij heel bijzondere figuren, zoals 
speciale koningen en profeten. Natuurlijk is 
God dan ook al met iedereen bezig, maar hij 
lijkt terughoudend om zich ook als heilige 
Geest te uiten en mensen bijvoorbeeld 
openbaringen te geven om met zijn gezag 
te kunnen spreken. Dat is alleen voorbe-
houden aan een klein groepje. Blijkbaar was 
dat tot de komst van Jezus de beste 
methode om zijn volk bij de les te houden. 

Vanaf deze Pinksteren laat God echter deze 
terughoudendheid los en kan hij zich bij 
iedere gelovige op deze speciale manier 
uiten. Natuurlijk zijn er nog wel speciale 
profeten, maar iedereen is ook een beetje 
profeet. Niet altijd, niet overal, maar het kan 
wel. Praktisch gezien zijn er nog steeds 
leiders nodig, maar in principe staat dit nu 
voor iedereen open. 

Pinksteren: Jezus’ kracht komt los
Toch is dit nog een wat beperkte visie op 
Pinksteren. Veel christenen geloven dat er 
veel meer gebeurt. Dan moet je even 
teruggaan naar wat er bij Goede Vrijdag en 
Pasen  gebeurde. Jezus overwon toen de 
geestelijke en de fysieke dood. Hij werd de 
eerste plek hier op aarde die helemaal 
paradijselijk was. Maar dat was nog alleen 
maar hij. Een soort ‘eenpersoonsparadijs’ dus. 

Bij Pinksteren kwam die kracht los. Die 
energie die ervoor gezorgd had dat Jezus zo 
mooi kon worden, kwam nu vrij en ging zich 
over de aarde verspreiden. Het werd 
beschikbaar voor iedereen. Misschien was 
het dat meteen al wel, maar in elk geval 
duurde het nog vijftig dagen voordat 
mensen het ook merkten. 

Dat vieren we dan dus bij Pinksteren: ieder 
mens heeft nu toegang tot die geweldige 
kracht waardoor Jezus paradijselijk werd. We 
kunnen er allemaal op ‘inpluggen’ en er iets 
van meemaken. Zo wordt het leven mooier. 

Auteur: Reinier Sonneveld 

Pinksteren
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Thema-tafels
Met het oog op het verkiezingsprogramma 
hebben we in de maart en april 2017 de 
zogenaamde thema-tafels georganiseerd. 
Dat waren zes bijeenkomsten, elk gericht op 
een ander onderwerp (zie schema). We 
voerden het gesprek steeds met tien 
verschillende tafelgasten uit de Aaltense 
samenleving. Niet alleen met CDA-leden. 
We vinden het belangrijk om mensen aan 
tafel te hebben die een lokale betrokkenheid 
hebben met het thema, die daar een 
mening over hebben en daar ook graag met 
anderen over willen nadenken. Samen 
hebben we de trends, de kansen en de 
bedreigingen benoemd. De opzet van de 
avond leidde ons naar meer inzicht op de 
vraag: wat kan de gemeente doen en welke 
keuzes kunnen we maken? Tot slot gaven de 
tafel-gasten ons nog hun wijze raad mee bij 
het schrijven van het verkiezingsprogramma. 
Alle opgehaalde informatie is vastgelegd in 
verslagen en gedeeld met de gasten.

De serie thema-tafels werd op 11 april 
afgesloten met een slotbijeenkomst voor 
iedereen die deel heeft genomen aan de 

gesprekken. Ook het bestuur en de fractie 
van het CDA was daar vertegenwoordigd. 
We zochten naar de rode draad in alles wat 
we hebben opgehaald.  Ook tekenden zich 
een paar tegenstellingen en 
randvoorwaarden af die aandacht behoeven. 
En ook hier werden spontaan mogelijke 
oplossingen verzonnen.

Wat gaan we doen met de oogst?
De oogst van de thema-tafels vormt 
belangrijke input voor het concept 
verkiezingsprogramma van het CDA. Het 
scherpt onze blik op de uitdagingen die er 
liggen. Geeft ons ideeën en 
oplossingsrichtingen en helpt ons bij het 
bepalen van onze programmapunten. Niet 
alles gaat letterlijk zijn weg vinden naar ons 
programma, maar de hoofdlijnen zullen 
herkenbaar terug te vinden zijn.

Onze ervaringen
Wij kijken met een voldaan en goed gevoel 
terug op de thema-tafels. Niet alleen omdat 
het ons actuele en scherpe beelden heeft 
opgeleverd. Het blijft vooral inspirerend om 
echt in verbinding te zijn met mensen die zo 

De CDA thema-tafels
Politiek gaat over keuzes maken voor de toekomst van onze mooie 
gemeente, over een balans vinden tussen al die verschillende belangen. 
Politiek gaat over de behoeftes en wensen van onze inwoners. En daarmee 
gaat politiek over iedereen. Bij het CDA zijn we constant in gesprek met 
mensen uit alle lagen van de samenleving. Daar besteden we veel tijd aan, 
omdat het ons helpt om de juiste keuzes te maken. Op weg naar ons 
verkiezingsprogramma hebben we in aanvulling daarop een nieuwe manier 
bedacht om het gesprek te voeren. 
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betrokken zijn bij een thema, die met de 
‘poten in de klei’ staan. Dat hebben we elke 
keer weer ervaren. De dynamiek aan tafel 
was prachtig, soms zelfs wat verhit door 
enthousiasme. Wat we ook hebben bereikt 
is dat mensen met elkaar in gesprek gingen 
en elkaar verrijkten met inzichten en ideeën. 
Kortom; een mooie eigentijdse manier om 
de dialoog met de samenleving aan te gaan. 
Een manier die ons als CDA past als een 
warme jas. Deelnemers zijn unaniem positief 
over dit initiatief en gaven ons de goede 
raad mee om dit op deze wijze vaker te 
doen. Aan die raad geven we graag gehoor.

Waar ik persoonlijk erg trots op ben is dat 
we dit als CDA toch maar even in de steigers 
hebben weten te zetten. Dat zegt iets over 
de betrokkenheid van onze bestuursleden, 
fractieleden en vrijwilligers. Het was een 
behoorlijke onderneming om dit goed van 
de grond te krijgen, maar door de inzet en 
het enthousiasme van iedereen leverde het 
veel meer energie op dan het heeft gekost. 
Hulde dus aan het team! Want dat is het; 
een team. En met hetzelfde elan gaan we 
samen nu richting verkiezingsprogramma en 
campagne. Er is nog heel veel werk te 
verzetten, maar met zo’n team kan het 
eigenlijk niet stuk.

Arnold Joost

Vlak na het sluiten van de vorige editie bereikte ons het droevige bericht dat 

Willemien Hoornenborg 
was overleden.  

Willemien en haar man Jan (overleden in 2012) hebben beiden erg veel 
betekend voor het CDA Aalten en later het CDA Aalten-Dinxperlo.
Jan als raadslid en wethouder, Willemien decennialang als redactielid van 
CDAan Zet en de voorloper daarvan, Aaltens Appél. Daarnaast is ze ook 
actief geweest in het Algemeen Bestuur als afgevaardigde van de toenmalige 
onderafdeling Haart-Heurne. 
We zullen ons Willemien blijven herinneren als een zeer maatschappelijk 
betrokken persoonlijkheid, en als een actief redactielid en bestuurslid.   

Henk Obbink, secretaris CDA Aalten-Dinxperlo
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Na een geweldige campagne 
behoort het CDA tot de grote 
winnaars van de Tweede Kamer-
verkiezingen! Versterkt en met 
nog meer enthousiasme gaat het 
CDA werken aan een land dat we 
door willen geven.

Sybrand Buma en Ruth Peetoom 
benadrukten in hun speeches tijdens 
de Uitslagenavond dat het prachtige 
resul taat niet los gezien kan worden van 
de geweldige inspanningen van de 
duizenden leden en vrijwilligers. Overal in 
het land hebben ze keihard meegewerkt 
aan de campagne!

Volgend jaar mogen we al weer kiezen 
voor onze Gemeenteraad. 
Het bestuur van het CDA wil graag 
wederom uw aandacht voor het bestaan 
van ons verkiezingsfonds. 

Het verkiezingsfonds van CDA Aalten-
Dinxperlo dient ertoe om de bijna jaarlijks 
terugkerende verkiezingen maar ook de 
verkiezingsvoorbereidingen publicitair, 
actief en financieel te ondersteunen. 
Denk hierbij aan de diverse acties, 
publicaties, bijeenkomsten en het 
verzorgen en plaatsen van de CDA-
borden in onze mooie gemeente.

Hoe kunt u bijdragen? 
Eigenlijk heel simpel. 
Om over voldoende financiële middelen 
te kunnen beschikken, treft u een 
acceptgiro aan bij deze eerste CDAanzet 
van 2017. Een goed verkiezingsresultaat 
is ondenkbaar zonder de inzet van vele 
vrijwilligers, maar ook ondenkbaar zonder 
de extra bijdrage van onze leden en 
donateurs aan het verkiezingsfonds. 

Wij, het bestuur van CDA Aalten-
Dinxperlo, danken u alvast hartelijk voor 
uw financiële steun!!

Namens het bestuur,
Annemarie Arentsen-Schuurman 
Penningmeester

CDA-verkiezingsfonds 
2017

Het bestuur
onder de loep

Yolanda Winkelhorst

47 (15-04-1970)

Ik ben getrouwd met Hans. Samen hebben we twee kinderen. 
Katie studeert in Enschede, Daan gaat naar Schaersvoorde in 
Aalten. Met onze hond Bink wandelen we menig rondje 
Slingeplas, aangezien die praktisch in onze achtertuin ligt.

Bredevoort

Directeur-bestuurder bij IJsseldal Wonen, een woningcorporatie 
met bezit in de gemeenten Lochem en Voorst

Wandelen, fi etsen, lezen. 

Vanaf oktober lid van het Algemeen Bestuur. In april neem ik het 
penningmeesterschap van Annemarie over, waarna ik ook lid 
word van het Dagelijks Bestuur.

Ik kom door mijn werk regelmatig in aanraking met het 
gemeentebestuur. Daardoor raakte ik geïnteresseerd in hoe het 
‘aan de ander kant van de tafel’ zou zijn. Na een poosje 
stagelopen in het bestuur, kreeg ik de smaak te pakken. Het is 
een enthousiaste club met die met veel passie maar ook humor de 
zaken oppakt. 

Ik droom van een inclusieve samenleving. Een samenleving waar 
voor iedereen een plek is, en waar ieders kwaliteiten tot zijn recht 
komen. Daar werk ik dagelijks aan bij IJsseldal Wonen. Deze 
droom heb ik ook voor de gemeente Aalten. Een gemeente met 
vitale kernen, waar mensen fi jn wonen en samenleven. Daar zet 
ik me graag voor in. 

Naam:

Leeftijd:

Woonsituatie:

Woonplaats:

Werk: 

Hobby’s

Functie CDA-bestuur:

Politieke loopbaan: 

Doelstelling:
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Vader,
bepinkster ons
met tongenregen,
ontsteek in ons
het vuur van pinkstergloed
zodat wanneer 
het al was weggedreven
we weer vernieuwing
voelen in ons Paasgemoed.

Uw Geest geeft ons
vrijmoedigheid
tot spreken,
Uw Woord leert ons
Uw spreektaal te verstaan,
Heer, hoor ons 
als wij onder wolken smeken:
bepinkster ons opnieuw
en vuur ons aan!

Coby Poelman - Duisterwinkel

Gebed 
om de 
Heilige Geest

Op 24 april hield het CDA Aalten-
Dinxperlo haar voorjaars-ALV in 

jongerencentrum “Atlantic”op de Haart. 
Elke voorjaars-ALV wordt gehouden op 
een “speciale” lokatie, zoals een bedrijfs-
kantine (met bedrijfsrondleiding!), een 
AZC, en deze keer in een jongerencentrum. 
We werden enthousiast welkom geheten 
door een ontvangstcomité van jongeren. 
De koffie, thee en cake stonden klaar. 
Mark te Hennepe, voorzitter van het 
bestuur van Atlantic vertelde iets over de 
geschiedenis, de organisatievorm en het 
brede scala van activiteiten van het 
jongerencentrum, dat inmiddels 30 jaar 
bestaat. Vervolgens kwamen Michiel 
Stronks en Frank Sikkink, jongeren-
werkers van Figulus Welzijn aan het 
woord. Frank voerde het woord over het 
reilen en zeilen van een aantal jongeren-

centra in Aalten, zoals Atlantic, De Loods, 
’t Centrum en 2Basement. Michiel hield 
een inleiding over Hokken en Keten, met 
name de veiligheid voor wat betreft brand, 
elektrische installatie, veiligheid etc. In het 
algemeen is alles inmiddels behoorlijk 
goed in orde. Ook het gedrag op de 
social media kreeg aandacht. 
Na de pauze vertelde voorzitter Rik van 
Lochem één en ander over de totstand-
koming van de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Arnold Joost 
gaf uitleg over de “thema tafels” (zie 
elders in deze uitgave), en campagne-
leider Raymond Smit onthulde welke 
middelen zoal bij de campagne zullen 
worden ingezet. 
Er is een tijd van komen en van gaan: 
na 8 jaar bestuurslid te zijn geweest werd 
er afscheid genomen van de (Dagelijks)

ALV 24 april
Bestuursleden Annemarie Arentsen 
(penningmeester) en Henk Obbink 
(secretaris). Beiden ontvingen een bos 
bloemen en een pen met inscriptie. 
De vrijgevallen plaatsen zullen worden 
ingenomen door Yolanda Winkelhorst 
(penningmeester) en Hans te Lindert 
(secretaris). Mede namens Annemarie 
nam Henk nog even het woord. Henk 
vertelde dat ze een goed georganiseerde 
partij achterlaten, met enthousiaste 
mensen. Dit geeft hen het volste 
vertrouwen dat er volgend jaar maart een 
klinkende verkiezingsuitslag zal komen.
Tot slot werden de leden nog bijgepraat 
over actuele politieke zaken door 
vice-fractievoorzitter Gerrit Assink en 
wethouder Gerard Nijland. Met een 
gezellig samenzijn werd de avond 
afgesloten.   
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