
 
 

T:  0315-657000

E:  info@klomps.nl

I: www.klomps.nl

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.



C DAanzet

Bestuur CDA Aalten-Dinxperlo
Postbus 111, 7120 AC Aalten
Ambtelijk secretariaat: dhr. J.H. te Paske
Telefoon (0543) 47 36 79
E-mail: htp@live.nl
Internet: aalten.cda.nl

De CDA-fractie vergadert in 
principe elke 2e woensdag van 
de maand. Het CDA-bestuur 
vergadert in principe de maandag 
vóór de tweede dinsdag van de 
maand. Voorafgaand aan elke 
bestuursvergadering is er van 
19.30 - 20.00 uur een spreek-
halfuur voor leden. 
Als u gebruik wilt maken van deze 
gelegenheid, graag een week van 
te voren melden bij Bert Mateman, 
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Paske, ambtelijk secretaris bestuur: 
(0543) 47 36 79. 
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vergaderlocatie mededelen.
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De gemeenteraadsverkiezingen, de advieslijst, 
campagne voeren. Allemaal onbelangrijk. Wanneer 
ik dit “Van de voorzitter” schrijf is het 4 november. 
Een week geleden ben ik vader geworden van onze 
dochter Noore. Dat is pas echt belangrijk!

Van de voorzitter

Dit ‘Van de voorzitter’ wordt dan ook 
geen heel verhaal, want ik heb 

belang rijkere dingen te doen! Wel even een 
terugblik en een vooruitblik zo aan het eind 
van het jaar.

Zoals ieder jaar bij het CDA is het een 
bewogen jaar. Met hart en ziel zetten 
bestuursleden, wethouders en fractieleden 
zich in voor een beter Aalten. Het is altijd 
weer mooi om te zien hoe enthousiast 
iedereen is. Soms schuurt het wel eens. 
Maar voordat iets glanst moet het altijd 
schuren. Ik wil hierbij dan ook iedereen 
bedanken die dit jaar weer zijn steentje 
heeft bijgedragen aan een goed 
functionerend CDA. Van CDAanzet 
bezorger tot wethouder en van webmaster 
tot verkiezingsprogramma schrijver. 
Iedereen heeft zijn rol. 

Zoals u allemaal weet wordt 2018 het jaar 
van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil u 
als leden bedanken in het door u gestelde 
vertrouwen in onze lijsttrekker Raimond 
Smit. Met hem en de rest van de lijst gaan 
we een goede verkiezingsuitslag 

neerzetten. We hebben net de selectie
gesprekken met de kandidaten gehad die 
een plekje in de raad ambiëren. We hebben 
wat te kiezen. U heeft wat te kiezen! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
maandag 18 december presenteren wij de 
advieslijst. Aan u om de kieslijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen vast te stellen. 
Tot dan!

Tenslotte wens ik u goede feestdagen en 
vooral een gezond en gelukkig 2018!

Hartelijke groeten,

Rik van Lochem
bestuursvoorzitter 
CDA Aalten-Dinxperlo

Kerstfeest.
Bethlehem-
Zeg liever: Turkije,Libanon.
of de straten van Sao Paulo 
of de zandvlakten van de Sahel.
Wat kunt U daar tegenover stellen
God?
-Een Kind-
Een Kind?
-enkel maar een Kind-

Vrede op aarde.
Efratha.
Zeg liever: oorlog in Afrika,
of aan de voet van de Hermon,
of in de slums van Chicago.
Wat stelt U daar tegenover
God?
-Een Kind-
Een mens?
-enkel maar een Mens-

Welbehagen in mensen.
Israël
Zeg liever: jodenhaat,
ziekte en lijden,
verslaving en dood.
            Wat zet U daar in
          Gods naam tegenover?
        -Een Mensenkind-
      zoon van Maria?
   -zoon van God
 Mijn Zoon-

                          Nel Benschop

Kerst
feest
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In september werd het mooie plan 
Sportpark Zuid aangenomen met 

algemene stemmen. Zie vorige CDAanZet. 
Wij hebben de zeven verenigingen 
beloond met taart (zie onze Facebook 
pagina). Een bijzonder compliment aan 
Raimond Smit, als voorzitter AD’69 de 
grote trekker van dit project. En nu onze 
CDAlijsttrekker in 2018!

Bijzonder blij zijn we ook met het succes 
van het breedbandproject in het buiten
gebied. Liefst 74% van onze burgers kiest 
voor glasvezelaanleg. Daardoor krijgen de 
basisscholen gratis glasvezel. Een succes, 
mede dankzij de inzet van een grote groep 
vrijwilligers in de buurtschappen en van 
onze wethouder Gerard Nijland. 

Op moment van schrijven zijn we volop 
bezig met de begroting voor 2018. De 
begrotingsvergadering van de raad is de 
belangrijkste van het jaar want hier wordt 
het geld verdeeld. Onze wethouder 
Ted Kok en zijn ambtenaren hebben een 
mooie begroting gepresenteerd met een 
klein overschot. Ook de komende jaren 
tonen een positief saldo. Uit talrijke 
tabellen en vergelijkingen blijkt dat Aalten 
in talloze opzichten goed scoort in de 
goede lijstjes en laag in de slechte lijstjes. 

Zo hebben we bijvoorbeeld weinig school
verzuim en jeugdcriminaliteit, en is de 
tevredenheid hoog bij mensen die van 
sociale uitkeringen gebruik moeten maken.

Vóór de begrotingsvergadering schrijft elke 
fractie zijn algemene beschouwingen. 
Daarin mag ik namens de fractie onze visie 
geven op het gemeentelijke beleid. 
Dit goed leesbare verhaal is te vinden 
op onze website www.cda.nl/aalten. 
Een aanrader om dit eens door te lezen.

Een probleem dat de komende jaren op 
ons afkomt is het opruimen van asbest. 
Burgers krijgen hier mee te maken maar 
vooral onze boeren. We zijn blij dat het 
college in 2018 daarvoor 100.000 euro wil 

reserveren en vanaf 2019 200.000 euro 
per jaar. Zo’n fors bedrag is nog nooit voor 
nieuw beleid uitgetrokken. Met dat geld 
en andere subsidies worden de kosten 
voor boeren iets dragelijker.

Tegelijk weten we dat nogal wat boeren 
getroffen worden door forse tegenvallers. 
Denk aan de fi pronil crisis. Anderen 
worstelen over het voortbestaan van hun 
bedrijf. Vrijwilligersorganisaties als 
Boerenkans en Zorg om Boer en Tuinder 
doen goed werk als raadgever aan de 
keukentafel. Met name Agnes te Molder 
uit Barlo mag genoemd worden als 
iemand die op dit terrein veel heeft 
gedaan. Mede op ons aandringen wil de 
gemeente nu keukentafelgesprekken 
organiseren met alle agrariërs. Daarin kan 
over álle problemen gesproken worden: 
asbest, sociale problemen maar ook 
andere. Natuurlijk hoeft men niet mee te 
doen, maar is het een aanbod. Een goede 
zaak vinden wij, om zo onze boeren tot 
steun te zijn.

In het rondetafelgesprek voor de begroting 
werden we geconfronteerd met fi nanciële 
problemen bij onze muziekkorpsen. 
Jan Hoftijzer van Crescendo uit IJzerlo 
toonde namens de muziekverenigingen 
overtuigend aan dat aanschaf en 
onderhoud van muziekinstrumenten 
jaarlijks veel geld kosten. Wist u dat 
sommige instrumenten tot 10.000 euro 
per stuk kosten? Zij gaan zo’n 25 jaar 
mee, maar menige muziekvereniging heeft 
instrumenten met een nieuwwaardeprijs 
van 250.000 euro in huis. Voor dit 
probleem moet een oplossing komen. 
Wij stelden in de raad van 7 november 

voor om elke muziekvereniging 3.000 euro 
meer instrumentengeld te geven. 
Wij dienden een amendement in, maar 
die werd helaas door geen andere partij 
gesteund. Die kiezen ervoor om pas in 
voorjaar/zomer 2018 te beslissen of de 
muziekverenigingen verhoging krijgen. 
Tot dan zullen die het met minder moeten 
doen. Het CDA blijft zich inzetten voor de 
muziekverenigingen!

We staan dicht voor 2018, een verkiezings
jaar waarin wij velen van u hopen te 
ontmoeten op verkiezingsbijeenkomsten of 
op andere plekken. Maar we hopen 
natuurlijk vooral dat 2018 een mooi jaar 
voor ons allemaal mag worden, in alle 
opzichten. Ik wens u voor 2018 een zalig 
nieuwjaar, vol heil en zegen en gezond
heid, voor u en de uwen!

En tenslotte: bent u geïnteresseerd in de 
gemeentepolitiek en het CDA? Volg onze 
verrichtingen op onze website: 
www.cda.nl/aalten of via https://www.
facebook.com/CDAAaltenDinxperlo

      
Jos Wessels
fractievoorzitter

Uit de fractie

Terwijl iedereen volop bezig is met de voorbereidingen 
voor de verkiezingen gaat de gemeenteraad gewoon door 
en dus ook de fractie.
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Zacharias en Elisabeth waren hun 
hele leven in verwachting geweest. 
Elke keer weer was er de vraag in 
hun ogen: “Zal ’t dit jaar komen, het 
kind? Zullen we eindelijk vader en 
moeder worden?”

Kinderloosheid is voor veel mensen een 
groot verdriet, waaraan door mensen 

met kinderen maar al te gemakkelijk voorbij 
gegaan wordt. Voor Zacharias en Elisabeth 
betekende het ook nog een onzekere 
toekomst. Want wie zal er nu voor hen 
zorgen op de oude dag? Het is een leven vol 
onvervuld verlangen. Maar zij waren er niet 
door verbitterd geraakt en de kwetsende 

meewarigheid van familie en buren had hun 
levens niet verstard. Er was zelfs nog een 
gebed in hun hart gebleven.

En toen was daar opeens die engel bij 
Zacharias, toen hij als priester dienst deed in 
de tempel. “Wees niet bevreesd, want uw 
gebed is verhoord. Elisabeth, uw vrouw, is in 
blijde verwachting”. In hun oude bijna 
uitgebluste leven slaat deze boodschap als 
een bom in. We kunnen dat zo goed 
begrijpen. Ook de reactie van Zacharias: 
“Hoe kan dat nou? Ik ben al zo oud en mijn 
vrouw is ver op haar dagen”. We begrijpen 
dat wel. Toch, het was beter geweest, als hij 
maar niets gezegd had. Een mens spreekt 

vaak voor zijn beurt. Hadden we soms maar 
een slot op onze mond! In onze opvliegend
heid zeggen we gauw te veel. Zeker tegen  
over God moest een mens er liever het 
zwijgen toe doen! Maar dat doet die mens 
niet, integendeel. Hij moet altijd z’n woordje 
doen. Zacharias ook. En daarom legt de 
Here God hem het zwijgen op. Hij is met 
stomheid geslagen.

Een rake typering ook voor uw en mijn 
geloofshouding. Ach, het gebed en de 
kerkdienst gaan nog wel door, hoewel…
velen doen er niet meer aan. Het geloof is 
vaak als een nachtkaars, die bijna is 
opgebrand, net als bij Zacharias. Het leven is 
dikwijls ook zo hard, dat je alle geloof en 
hoop zou verliezen. Natuurlijk, je gaat nog 
wel Kerstfeest vieren, gewoontegetrouw, 
net als Zacharias zijn dienst vervult in de 
tempel. Maar of het iets aan je leven 
veranderen zal? Wat zou er immers nog te 
verwachten zijn?

Wie zo denkt, wordt met verstarring 
geslagen, die moet maar eens een poosje 
stom zijn! Een zinvol vonnis, een bevestiging 
van wat er eigenlijk al van binnen in ons is. 
Of eigenlijk: van wat er daar niet is! Onze 
geblokkeerdheid, onze hopeloosheid staat 
ons geloven en verwachten in de weg. Zo is 
er een grote stomheid over de mens van 
vandaag gekomen, zou ’t niet? Je merkt het 
overal rondom je heen.

Voor Zacharias werd het een zinvolle 
voorbereidingstijd op de geboorte van hun 
kind. Een tijd van bezinning, van beproeving 
ook, een tijd van inkeer, opnieuw hopen en 

verwachten. Hij moest weer ontdekken, dat 
God met hem is. Immanuël, Godmetons. 
En dus is daar opeens die engel. Hij zegt, 
ook tot ons:“Wees nu eens een beetje stil 
en luister naar mij, houdt even jullie 
mond!”.
Gez.323: “God is in ons midden, laat nu 
alles zwijgen, alles in ons voor Hem neigen”.

En als ’t zwijgen voorbij is, komt het 
spreken, honderd uit. Zacharias mag 
instemmen met het koor der engelen om 
God de lof toe te zingen. Na ons zwijgen 
mogen ook wij het uitzingen, de komende 
weken, getuigenis van het vernieuwde 
weten: “U is heden de Heiland geboren,  
uw Zaligmaker!”

‘Een kind is ons geboren en de heerschappij 
is op zijn schouders’. Aan u en mij de 
opdracht om de lofzang gaande te houden 
nu en in de toekomst.  

Gezegende kerstdagen toegewenst!

Steven Kuijt

Hopen en verwachten 
Meditatie
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Het bestuur
onder de loep
Het bestuur

onder de lo
H ur

on lo

Raymond Hoftiezer

42 (06-02-1975)

Ik woon samen met Rienke, wij  hebben 2 kinderen, 
Thijn van 7 en Maud van 4

In de mooiste, leukste en gezelligste straat, de Hogestraat 
in Aalten

Internationaal chauffeur bij Aloys Roemaat in Lichtenvoorde. 
Het werk gebied is voornamelijk de BeNeLux en Duitsland, af en 
toe een keer naar Engeland, Frankrijk en Noorwegen.

Door de schaarse vrijetijd die ik heb, is er niet zo heel veel. 
Zaterdag ben ik meestal aan het klussen, zo heb ik met mijn 
schoonvader een schuur met carport gebouwd bij ons achter het 
huis in de zaterdaguren (project van 5 jaar). Nu zijn we met de 
tuin bezig. 

Algemeen bestuurslid

Ik heb geen ervaring in de politiek. Ik lees wel vaak artikelen in 
de krant, en probeer het ook wel te volgen. Ook vind ik het wel 
erg interessant. En dat heb ik al eens tegen Rik gezegd….. 

Zoals al gezegd,  heb ik geen ervaring, maar hoop zeker een 
steentje bij te kunnen dragen aan een mooier en leuker Aalten-
Dinxperlo.

Naam:

Leeftijd:

Woonsituatie:

Woonplaats:

Werk: 

Hobby’s

Functie CDA-bestuur:

Politieke loopbaan: 

Doelstelling:

Als CDA willen we graag zichtbaar zijn. 
Daar doen we ook alles aan en mede 

gesteund door onze grote fractie in de 
gemeenteraad, lukt dit erg goed. In de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing 
van maart 2018 willen we er echter nóg 
meer bovenuit springen. En dat nemen we 
letterlijk!
We gaan een springkussen aanschaffen. 
Een springkussen mét CDAlogo. Dit kussen 
zullen we de komende maanden aan gaan 
schaffen (bestellen en voorzien van logo) 
zodat ‘ie in het voorjaar tijdens de 
verkiezingstijd ingezet kan worden.
Voor het springkussen schaffen we ook een 
aanhangwagentje aan. Op die manier is het 
springkussen eenvoudig (én kosteloos) op 
te halen door clubs, buurtverenigingen, 
families, etc. 

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk 
vindt om het beheer op zich te nemen van 
dit springkussen. Daarbij denken we aan 
iemand die plek heeft om het aanhang
wagentje te stallen en tevens (per mail) de 
reserveringen te monitoren. Geen hele 
grote klus (wel een leuke!) maar wel iets 
dat nodig is om van dit kussen een succes 
te maken en te zorgen dat we er écht 
bovenuit springen straks in het voorjaar. 

Namens het bestuur veel dank bij voorbaat 
voor de medewerking!
Interesse en/of meer informatie? 
y.winkelhorst@kpnmail.nl 

Het CDA springt er bovenuit!
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aanhangwagentje aan. Op die manier is het 
springkussen eenvoudig (én kosteloos) op 
te halen door clubs, buurtverenigingen, 
families, etc. 
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Een kleine foto impressie van de Algemene 
Ledenvergadering op 23 oktober 2017 waar 
Raimond Smit  als lijsttrekker is gekozen en 
Raymond Hoftiezer als bestuurslid. 
Bestuur en fractie wensen beiden veel succes!
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Noore
Op 28 oktober 2017 werd het gezin 
van Rik en Jorike van Lochem 
verblijd met een dochter die de naam 
Noore heeft gekregen.
Fractie en bestuur wensen de ouders 
en de broertjes heel veel geluk met 
hun dochter en zusje!

Op dit moment leest u de jongste uitgave van CDAanzet. Wij vinden dit 
boekje, dat drie maal per jaar verschijnt, een erg waardevol middel voor de 

communicatie richting onze ‘achterban’. Natuurlijk gaat er tegenwoordige veel 
via diverse andere (sociale) media maar wij blijven het waardevol vinden om de 
mensen ook te bereiken met een boekwerkje als deze. Om dit te blijven 
voortzetten, zijn wij op zoek naar een of meerdere bezorg(st)ers. De opdracht 
van een bezorg(st)er is simpel: boekjes bezorgen bij leden van onze afdeling. 

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw eigen buurt en brengen de boekjes, 
inclusief namen en adressen van de leden, bij u thuis. Wilt u zich drie keer per jaar 
een paar uurtjes actief inzetten voor ‘ons’ CDA, dan horen wij graag van u! 
U kunt dit kenbaar maken bij onze ambtelijk secretaris Henk te Paske: htp@live.nl 
of na 18:00 uur via 0543-47 36 79 of onze bestuurssecretaris Hans te Lindert: 
telinderthans@gmail.com of 06-27 15 17 48)

Zeer veel dank bij voorbaat!

Bezorg(st)ers gezocht
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www.kleinhesselink.nl




