
 
 

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.
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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, 
secretaris van de fractie: 
bert@matemanadvies.nl, 
(0543) 53 99 55 of bij Henk te 
Paske, ambtelijk secretaris bestuur: 
(0543) 47 36 79. 
Zij zullen dit inplannen en u de 
vergaderlocatie mededelen.
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IBAN: NL49 RABO 0300 2371 62 
t.n.v. CDA Aalten-Dinxperlo.

Inhoud:
Van de voorzitter 2
Uit de fractie 4
Wie wordt kandidaat? 5
De droom van Jezus 6
Maar 15 stemmen minder kost toch 
een zetel 8

Fransiscus van Assisi 9
In memoriam Gerrit van Lochem 10

Redactie: 
Margreet Wind (voorzitter) 
tel. (0543) 52 30 50 
e-mail: m.wind54@concepts.nl
Hennie te Beest, tel. (0315) 65 24 46
Opmaak: 
Ben Lammers
Druk: 
Drukkerij Te Mebel

CDA AFDELING 
AALTEN DINXPERLO

14e JAARGANG 1-2018
VERSCHIJNT 3X PER JAAR

1



C DAanzet C DAanzet

2 3

Voordat ik aan mijn politieke 
‘Van de voorzitter’ begin, wil ik nog 
iets persoonlijks kwijt. Donderdag 
8 maart is mijn vader overleden. 
Binnen het CDA heeft hij allerlei 
functies bekleed. In 2005 nam hij 
afscheid als wethouder. 
De afgelopen twee jaar ging zijn 
gezondheid hard achteruit. 
Wij hebben op een mooie manier 
afscheid van hem kunnen nemen. 
De warme belangstelling vanuit 
het CDA, maar ook vanuit andere 
partijen heeft ons goed gedaan. 
Ik zal zijn betrokkenheid en wijze 
raad missen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Het CDA Aalten-Dinxperlo heeft het goed 
gedaan in de verkiezingen. Ondanks dat we 
van 7 naar 6 zetels zijn gegaan, kan ik 
zeggen dat ik hier met een glimlach mijn 
‘Van de voorzitter’ schrijf. Natuurlijk was er 
eerst de teleurstelling dat je één zetel zakt. 
Maar wanneer je goed kijkt hebben we het 
gewoon goed gedaan. Qua stemmen zijn 
we nagenoeg gelijk gebleven met vier jaar 
geleden. Toen hadden we het geluk dat ons 
twee restzetels zijn toebedeeld. Dat geluk 
hadden we deze keer niet. 
 

Het CDA heeft de toekomst!
Uiteraard vind ik dat nog steeds jammer. 
Met zeven zetels kun je toch net iets meer 
van je idealen bereiken dan met zes. Daar 
staat tegenover dat we een fractie hebben 
met veel kwaliteit. Dat is toch belangrijker 
dan kwantiteit. Waar ik bovenal trots op 
ben is het vele aantal mensen dat we weer 
aan het CDA hebben weten te binden. Dat 
biedt veel potentieel voor in de toekomst. 
Waar je bij andere partijen elke vier jaar 
alleen maar dezelfde namen op de kieslijst 
ziet staan, weet het CDA telkens weer 
nieuwe mensen aan te spreken. 
In combinatie met de ervaren mensen zorgt 
dat ervoor dat we een goed team zijn. 
Dan heb ik het niet alleen over de fractie, 
wethouders of het bestuur, maar dan heb 
ik het over alle mensen daaromheen. 
Het CDA is een partij met potentie. Er zijn 
een heel aantal jongeren die via een plek 
op de kieslijst hebben mogen proeven aan 
de gemeentepolitiek. En dan blijkt het ook 
nog gewoon heel leuk te zijn. Allemaal 
waren ze erg betrokken. Dat willen we zo 
houden. We gaan met ze in gesprek om te 
kijken hoe we dat het beste kunnen 
bereiken. Betrouwbaar, voor elkaar, samen 
en toekomstgericht! Dat zijn wij. Dat is het 
CDA!
 

Quinten bedankt!
Onze campagne verliep goed. Iedereen om 
ons heen werd enthousiast. Hierdoor is er 
een (h)echt team ontstaan waar we verder 
op kunnen bouwen. Dit was niet gebeurd 
zonder onze campagneleider Quinten 
Dikschei. Als betrekkelijke nieuweling 
binnen ons CDA heeft hij ervoor gezorgd 
dat er een enthousiaste groep mensen 
stond om de verkiezingen aan te gaan. 
Quinten bedankt! Iedereen bedankt. 
Want er zijn mensen die stonden met een 
CDA-sjaal op en gingen ermee naar bed. 
Top om al die betrokkenheid te zien.
 
Vol goede moed door
De komende periode wordt een mooie 
periode onder leiding van onze nieuwe 
fractievoorzitter Raimond Smit. Het was 

ook genieten om hem tijdens de eerste 
fractievergadering aan het werk te zien. 
Op een ontspannen en respectvolle wijze 
leidde hij de fractie. Via dit ‘Van de 
voorzitter’ wil ik Raimond feliciteren met 
zijn rol als fractieleider. Daarnaast wil ik de 
fractie feliciteren met hun keus voor 
Raimond. Daar gaan we met z’n allen nog 
veel plezier aan beleven.
 
Een hartelijke groet van uw partijvoorzitter!

Rik van Lochem

Van de voorzitter



C DAanzet C DAanzet

4 5

De grote winnaars zijn in volgorde D’66, 
GB en VVD. Ik feliciteer hen van harte met 
hun succes. Alexander van de Graaff c.s. 
heeft zich goed op de kaart gezet met 
2 zetels en wellicht speelt als nieuwe partij 
de gunfactor ook een rol. Henk Rijks en 
zijn team hebben het geweldig gedaan, 
met name in Dinxperlo: van 4 naar 5 
zetels. Martin Veldhuizen en zijn VVD 
moesten in 2014 slikken toen zij terug 
moesten naar 2 zetels maar hun inzet en 
deskundigheid is nu beloond met 3 zetels. 
Henk Meerdink is een duidelijke verliezer 
evenals PP (350 stemmen minder). Maar 
bij de PP zie je de invloed van de kiesdeler. 
In 2014 wonnen zij, maar kwamen nét 
niet over de 4 zetel-grens en bleven dus 
op 3. Nu verliezen zij fl ink maar blijven 
desondanks boven de 3-zetelgrens. Voor 
Christen Unie geldt het omgekeerde: in 
2014 passeerden zij met een kleine winst 
de 2-zetelgrens, nu met een klein verlies 
zakken zij onder die grens zodat Johan 
Pennings met één zetel verder moet.
En dan het CDA. We kijken terug op een 
mooie verkiezingsstrijd, gevoerd door een 
gemotiveerd en hardwerkend team met 

een mooi programma. Lijsttrekker 
Raimond Smit deed het heel goed. 
Wij behaalden bijna hetzelfde aantal 
stemmen (3536 tegen 3551 in 2014) en 
ook ongeveer hetzelfde percentage 28%. 
We blijven de grootste partij van Aalten. 
Het CDA is heel groot in de buurt-
schappen, groot in het dorp Aalten maar 
kleiner in Dinxperlo en Bredevoort. 
In 2014 hadden we geluk met de 
kiesdeler: we kwamen met restzetels op 
7 zetels. Nu viel het kwartje de andere 
kant op en komen wij op 6. Dat doet pijn 
want wij hadden op meer gehoopt. Maar 
de winst van de teamspirit is blijvend. 
Deze fractie zal met andere partijen Aalten 
uitstekend blijven besturen en ik wens hen 
daarbij veel succes.

Ik neem na ruim 13 jaar raadslid te zijn 
geweest, afscheid van de actieve politiek 
en ook van dit plekje in het CDAanZet. 
Ik wens u de lezer en het CDA alle goeds 
toe in de komende jaren. Groet’n uut 
Brevoort.

Jos Wessels, fractievoorzitter CDA

Uit de fractie

De kiezer heeft altijd gelijk, is een gevleugelde uitdrukking. Dat is 
plezierig maar soms ook bitter, want inzet en deskundigheid worden 
lang niet altijd beloond. Waar de kiezer in ieder geval voor zorgt is, dat 
er een frisse wind door de Aaltense politiek waait. Want de kiezer 
houdt van verrassingen. Dat hebben we op 21 maart wel gemerkt. We 
zien ook de grote rol van de kiesdeler (dus of je bijv. over de grens van 
6 naar 7 zetels gaat of juist niet). Maar daarover later meer.

“Wie wordt onze kandidaat voor 
de Provinciale Verkiezingen?”

Bovenstaande vraag is voor het bestuur een belangrijke en actuele 
vraag. De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net achter de 
rug of we zijn al weer met de volgende verkiezingen bezig. Dat zijn 
de Provinciale Verkiezingen in 2019. Als lokale afdeling willen wij 
het CDA Gelderland graag een goede kandidaat presenteren vanuit 
de gemeente Aalten.

Wij prijzen ons gelukkig met een brede en sterke achterban en 
twijfelen er niet aan of dit gaat lukken. 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 kandidaat voor de provinciale 
verkiezingen? Schroom niet dit kenbaar te maken!

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

Wij zien uit naar jullie reacties!
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Hebreeën 12:1-2
‘Denkend aan de vreugde die voor Hem 
in het verschiet lag’ (vers 2)

God zegt: “Aan het einde der tijden, zal Ik 
over alle mensen Mijn Geest uitgieten. Dan 
zullen jullie zonen en dochters profeteren, 
jongeren zullen visioenen zien en oude 
mensen droomgezichten”.

Het was Petrus die op de Pinksterdag het 
publiek herinnerde aan de oude profetie van 
de profeet Joël. Met de uitstorting van de 
Heilige Geest was dit allemaal in vervulling 
gegaan. Nu was de tijd gekomen van 
visioenen zien en dromen dromen.

Zulke dromers, mensen vervuld van Gods 
Geest, hebben wij in onze tijd hard nodig! 
Binnen zeer korte tijd is het droomhuis van 
de mens van nu onverwachts als een 
kaartenhuis in elkaar gestort.
De homo economicus is ontmaskerd. Voor 
hem gold vooral één ding: wat levert het mij 
op, hoe word ik er beter van, waar krijg ik 
de hoogste rente? Iedereen deed eraan mee. 
De hele wereld, maar ook wij. We kenden 
maar één motto: “nog meer…..!”
Als onze dromen in duigen vallen, is het tijd 
voor bezinning.
Waren onze dromen wel dezelfde als die 
God ons beloofde? Visioenen over Zijn Rijk 
dat komt?!

In de bijbel lezen we over de droom van 
Jezus. De schrijver van de Hebreeënbrief 
zegt dat Hij ‘denkend aan de vreugde die 

voor Hem in het verschiet lag, zich niet liet 
afschrikken door de schande van het kruis.’ 
Jezus droomde van vreugde.

De vreugde van hereniging met Zijn Vader. 
De vreugde van de verzoening van alle 
schuld. De vreugde van het behoud van een 
verloren en afgedwaalde wereld.  
Die vreugde gaf Hem kracht. Het motiveerde 
Hem om Zijn kruis te dragen.

Jezus roept ook ons op om ons kruis op te 
nemen en te dragen. En dat is niet het kruis 
van ziekte of tegenslag. Zo’n kruis kun je 
niet opnemen en neerleggen. Nee, het is 
mijn kruis. Het heeft te maken met mijn 
eigen zondige ik. Het kan daarom ook het 
kruis zijn van de crisis, waarin wij met z’n 
allen terecht zijn gekomen en langzaam 
weer uit gekomen zijn. Het kruis dat wij zelf 
verdiend hebben. En dat kruis blijkt steeds 
weer zwaar te zijn. Moeilijke maanden, zelfs 
jaren lagen achter ons.

Jezus roept ons op dit kruis te aanvaarden 
en te dragen, als we Hem willen volgen.  
We kunnen en mogen er niet met een boog 
omheen lopen. We moeten het kruis 
dragen. We moeten aanvaarden wat we 
verdiend hebben.

En, dit kruis is te dragen. Als we maar achter 
Hem aangaan, Zijn toekomst is onze 
toekomst. Je kunt je kruis dragen door Zijn 
droom te dromen!

Ds. Arie van der Veer

De Droom van Jezus

We leven in de periode ná Pasen, vóór Hemelvaart en Pinksteren. Een 
tijd waarin de vrienden van Jezus zich verweesd voelden. Jezus was er 
niet meer. Na Pinksteren konden ze weer verder met hun leven, in het 
geloof dat Jezus hen niet had verlaten en dat ook nooit meer zou doen. 

Wij vieren Hemelvaart en Pinksteren in de komende weken. Gods 
belofte van Zijn Koninkrijk in de hemel waar Jezus over ons waakt én de 
uitstorting van zijn Geest willen ons leren en helpen om te leven naar 
zijn wil en Zijn beeld.
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Voordat ik een korte terugblik wil geven op 
de verkiezingstijd en een klein beetje vooruit 
wil kijken naar de komende periode wil ik 
allereerst stilstaan bij het verlies van Gerrit 
van Lochem voor onze partij. Een week voor 
de verkiezingen kwam het trieste bericht dat 
Gerrit op 75-jarige leeftijd na een periode 
van ziekte was overleden. Hij was een 
CDA-icoon en heeft zo’n beetje alle functies 
bekleed binnen het CDA in de gemeente 
Aalten. Wij waarderen daarom zijn inzet 
voor de partij enorm en zullen hem dan ook 
ontzettend missen.

De verkiezingstijd begon ongeveer 1,5 jaar 
terug toen werd gesproken over de eerste 
aanzet voor het verkiezingsprogramma. Wij 
wilden graag dat de inwoners van Aalten 
zelf aan moesten geven wat voor hen 
belangrijk zou zijn waar het CDA zich de 
komende tijd voor in moest gaan zetten. 
Een intensieve periode waar veel inwoners in 
groepjes bij elkaar hebben gezeten om 
vervolgens te praten over diverse 
onderwerpen. Leefbare buurtschappen, 
grensoverschrijdende samenwerking, een 
bloeiend verenigingsleven en ga zo maar 

door. Tijdens deze sessies kwam een groot 
aantal voorstellen naar voren welke verwerkt 
zijn in ons verkiezingsprogramma. Veel 
mensen hebben zich ervoor ingezet en vanaf 
deze plaats nogmaals dank voor het erg 
mooie programma. 

De basis was gelegd en de boodschap was 
helder. Voor elkaar, toekomstgericht, samen 
en betrouwbaar waren de sleutelwoorden 
van de verkiezingstijd. Daarbij zijn we niet 
blijven hangen in algemeenheden, maar 
hebben we erg concreet gemaakt wat wij 
willen bereiken. Velen zullen ongetwijfeld 
hierbij onze #zodus hebben gezien. Met een 
fantastische lijst waarbij een goede mix van 
jong en oud, man en vrouw en ervaren en 
minder ervaren zijn wij de verkiezingstijd 
ingegaan. Tevens is de kracht van het CDA 
dat we vertegenwoordigd zijn in alle 
windstreken van onze gemeente. 

De weken voorafgaande aan de 
verkiezingen waren we goed zichtbaar. Veel 
borden in en om de gemeente en grote 
advertenties in de plaatselijke kranten. 
Daarnaast hebben we ook vol ingezet op de 

Maar 15 stemmen minder 
kost toch een zetel
Het bleef op woensdagavond 21 maart 2018 tot in de late uurtjes 
spannend. Zouden we het aantal zetels van 2014 kunnen evenaren of 
zouden we toch een zetel terugvallen? Net na middernacht, toen de 
hertelling van stembureau Aladnahal binnen was, bleek dat we genoegen 
moesten nemen met een zetel verlies. Naar later bleek met slechts 15 
stemmen minder dan 2014.

social media. Al met al een goede mix.  
Wij hebben denk ik met onze boodschap 
iedereen goed kunnen bereiken. Daarnaast 
waren wij natuurlijk ook erg goed zichtbaar 
in de samenleving. Zo hebben we veelvuldig 
bij het station in Aalten gestaan, hebben de 
weekmarkten bezocht in Aalten en 
Dinxperlo en hebben ons in Bredevoort laten 
zien aangaande de nieuwe supermarkt. Met 
onze mooie geleende CDA-bakfiets trokken 
wij aandacht van menigeen. 

Al met al hebben we een zeer intensieve, 
maar mooie campagne gehouden. Natuurlijk 
kunnen altijd dingen anders en/of beter. 
Heeft u ideeën? Laat dit ons dan weten. 
Echter we kunnen zeer tevreden terugkijken 
op de campagne. 

Toen de rook was opgetrokken en de uitslag 
bekend was konden we beginnen met een 
eerste analyse van de stemmen. Kort 
samengevat kan ik zeggen dat we in de kern 
Aalten het goed gedaan hebben door 100 
stemmen meer te halen. Echter in Dinxperlo 
kregen wij 100 stemmen minder waardoor 
het stemmenaantal nagenoeg gelijk bleef. 

Hadden we in 2014 geluk met de restzetel. 
Dit jaar ging deze restzetel naar de VVD.

Ik ben van mening dat we de basis hebben 
gelegd voor de toekomst. Veel nieuwelingen 
op de lijst waaronder 20ers en 30ers. Wij 
zullen ons uiterste best doen deze 
jongelingen te behouden. We willen ze 
betrekken bij het werken in de fractie. Hoe 
dit vorm gaat krijgen dat gaat u van ons 
horen. Daarnaast gaan we deze verkiezingen 
analyseren en een strategie bedenken voor 
de verkiezingen van 2022. Een ding is zeker: 
de campagne van 2022 begint niet in 2021, 
maar is op 22 maart 2018 al van start 
gegaan. Ik zie heel graag dat we zichtbaar 
blijven en de verbinding blijven zoeken met 
de inwoners van onze mooie gemeente.  
Niet alleen in verkiezingstijd, maar constant. 
Met ons nieuwe team 4 jaar hard werken, 
dan ben ik ervan overtuigd dat we in de 
toekomst weer gaan groeien.

Met vriendelijke groeten,

Raimond Smit
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O Heer, maak mij een  
werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid  
waar men elkaar haat,
dat ik vergeef  
waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek  
waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng  
waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek  
waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek  
waar duisternis is,
dat ik vreugde breng  
waar leed woont.
O Heer, laat mij er naar streven 
niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word,  
maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word,  
maar dat ik liefheb.
Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet,  
die vindt,
wie vergeeft,  
hem wordt vergeven
en wie sterft,  
ontwaakt ten eeuwigen leven.

Amen.

FRANCISCUS VAN ASSISI

Op 8 maart jl. overleed Gerrit van Lochem. Gerrit was bestuurslid, 
bestuursvoorzitter, fractielid, fractievoorzitter en wethouder voor  
het CDA. Oud-wethouder en gemeentelijk CDA-collega.  
Wilma Winkelhorst blikt terug op de periode waarin zij veel en 
intensief met Gerrit heeft samengewerkt. 

Gerrit van Lochem was zijn hele leven een CDA-man in hart en nieren. Toen 
ik 40 jaar geleden voor het eerst met een voorloper van het CDA in Aalten 
kennis maakte was Gerrit daar al betrokken en volop actief. In zijn periode in 
het bestuur heb ik hem vaak meegemaakt bij lastige vergaderingen waarin 
de emoties uit die begintijd, waarin drie stromingen elkaar moesten vinden, 
vaak hoog op liepen. Hij was degene die rustig kon luisteren en overleggen 
maar ook als het nodig was vastberaden de goede koers uitzette. Hij vond 
daarin de juiste balans wat essentieel is voor een goede bestuurder. Hij deed 
dat werk op een bescheiden en zorgvuldige wijze waarbij nooit zijn ego of 
het eigen belang een rol speelde.
Daarna werd hij een collega raadslid die op dezelfde evenwichtige manier 
zijn rol had in de fractie. Zelden de eerste of de meest uitgesproken inbreng, 
maar altijd goed overwogen en beargumenteerd. Wel vasthoudend als hij 
eenmaal overtuigd was van de juiste richting voor een besluit. Hij vervulde 
zijn rol als fractievoorzitter in een toen best lastige periode binnen de 
CDA-fractie met alle inzet en altijd respectvol naar CDA’ers en ook naar de 
andere fracties in de Raad.
Gerrit was zeven jaar lang mijn collega-wethouder en in die periode heb ik 
hem nog beter leren kennen en waarderen. Gerrit had altijd een luisterend 
oor waarbij ik even stoom kon afblazen en raad vragen. Ook over zaken in 
de privésfeer kon je bij hem terecht, wat je in vertrouwen aan hem vertelde 
was veilig en zou nooit tegen je gebruikt worden. Wij deelden onze trots en 
soms onze zorgen, over onze kinderen. Ik zie nog voor me hoe Gerrit toen 
hij tijdens een bijeenkomst werd weggeroepen voor een telefoontje (geen 
mobieltjes, WhatsApp of sms toen!) stralend terugkwam en vertelde dat 
Joost was geboren en hij opa was geworden. Ook waren we het eens over 
het belang van ons thuisfront waar je na een vervelende of teleurstellende 
dag zeker wist dat er iemand op je wachtte om je verhaal aan te horen en je 
te zeggen dat het vast niet aan jou lag maar zeker aan al die anderen…….
Gerrit van Lochem, voor mij een fijne collega maar bovenal een waardevol 
mens die zich integer, wijs en vriendelijk heeft ingezet voor de samenleving 
en vooral voor het CDA.

Gerrit van Lochem
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