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E:  info@klomps.nl
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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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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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Postbus 111, 7120 AC Aalten
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Afscheid
We hebben afscheid genomen van Gerard 
Nijland. Hij is bijna twee jaar wethouder in 
onze gemeente geweest en heeft toch een 
paar mooie punten weten binnen te halen 
voor onze burgers. Dan denk ik aan het 
glasvezel en Sportpark Zuid. Gerard begon 
in een onrustige tijd. Mede door zijn rust, 
ervaring en geduld is het weer rustig 
geworden binnen ons CDA en konden we 
weer aan het werk. Gerard, dank daarvoor! 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
22 oktober zullen we hier wat langer bij stil 
staan.

Koersdagen
Als bestuur hebben we in samenspraak  
met fractieleider Raimond Smit twee 
koersdagen georganiseerd. Vanuit de 
fractie en ook vanuit het bestuur bestond 

de behoefte om eens met elkaar te 
bespreken waar we nu naar toe willen als 
CDA. Wat voor een CDA willen we zijn? 
Hoe denken we daar te komen? Hier zijn 
twee koersdagen voor georganiseerd. De 
eerste koersdag stond in het teken van de 
fractie. Zij zijn immers ons uithangbord en 
moeten het politieke werk doen. Op de 
tweede dag is een deel van het bestuur 
aangeschoven en hebben we uitgebreid 
met elkaar besproken wat wij denken dat 
het beste is voor het CDA. Vanuit de fractie 
heb ik begrepen dat de eerste dag zeer 
waardevol was. Uit eigen ervaring kan ik 
zeggen dat de tweede dag ook zeer 
waardevol was. Het is goed om niet in de 
waan van de dag, maar in een 
ongedwongen sfeer over de toekomst na te 
denken. Verderop in dit CDAanzet leest u 
daar meer over.

Provinciale verkiezingen
Als CDA Aalten-Dinxperlo willen we graag 
een Statenlid leveren. Dat zijn we aan onze 
stand verplicht als één van de grootste 
afdelingen in Gelderland. In het vorige 
CDAanzet hebben we een oproep geplaatst 
wie onze kandidaat wil zijn tijdens de 
provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. 
Wij hebben met een aantal mensen 
gesproken en Arjan Tolkamp is onze 
kandidaat. In ons volgende CDAanzet 
kunnen we u daar meer over vertellen.

Nog een keer afscheid….
Na ruim zes jaar bestuurslidmaatschap 
waarvan vijf jaar als voorzitter draag ik de 
voorzittershamer over. Dit doe ik tijdens  
de Algemene Ledenvergadering van  
22 oktober. De reden is dat ik in december 
begin met de Master Public Management. 
Dat betekent dat ik de komende twee jaar 
één dag per week weer naar school ga en 
daarnaast ook zeker een dag kwijt ben aan 
zelfstudie. Graag was ik nog één of twee 
jaar doorgegaan als voorzitter, maar dat is 
gezien de tijd die het kost niet te 
combineren met het volgen van deze 
studie. Mijn activiteiten voor het CDA 
komen dus op een lager pitje te staan. 
Wanneer ik dit ‘van de voorzitter’ schrijf is 
nog niet bekend wie er voorgedragen 
wordt om mij op te volgen als bestuurs-
voorzitter. Hier komen we tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van  
22 oktober op terug.

Een hartelijke groet van uw partijvoorzitter!
Rik van Lochem

Van de voorzitter

Langzaam worden het weer rustiger tijden…  
of toch niet. Voor de zomervakantie was het college gevormd.  
Toch belangrijk dat we weer twee CDA wethouders hebben gekregen. 
Hiermee kunnen we ons geluid in het college goed laten horen. En wat ik 
vooral mooi vind is dat we weer een kandidaat hebben uit onze eigen 
gemeente. Natuurlijk is kwaliteit het allerbelangrijkste, maar het is fijn 
wanneer je deze kwaliteit dan ook zelf in huis hebt. Met Hans te Lindert 
hebben we een wethouder die nu al aan alle kanten straalt als hij aan het 
werk is. Tijdens zijn eerste RTG heb ik hem aan het werk mogen zien.  
Knap hoe hij in zo’n korte tijd zich de dossiers al eigen heeft gemaakt. 
Hans, ook via deze ‘van de voorzitter’ wens ik je succes, plezier en veel 
wijsheid de komende periode! Samen met Ted Kok kunnen jullie ons CDA 
geluid perfect laten horen.

Tijdens de ALV van april is er 
afscheid genomen van Jos Wessels, 
fractie, Patrick Frenken, fractie en  
Andre ter Brake uit het bestuur.  
Op deze en de volgende pagina 
een kleine foto impressie!
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Reeds voor de verkiezingen is er  
gezegd dat er voor het bouwen van 
een nieuw team met nieuwe fractie
leden (en nieuwe fractievolgers 
natuurlijk) een heisessie georga
niseerd zou moeten worden. Je kan 
zoveel individueel talent hebben maar 
dit kan pas tot volle wasdom komen 
wanneer je hier een goed team van 
weet te maken!

Hiervoor zijn de “CDA AaltenDinxperlo 
koersdagen” bedacht en is een externe 
coach in de arm genomen die ons door 
middel van het Insights programma 
inzicht geeft in persoonlijke effectivi-
teit en communicatie. 

Goed voorbereid zijn we 7 september 
naar hotel De Paasberg in Lochem 
gereden om daar een nog beter beeld 
te krijgen van ieders persoonlijkheid.
Het Insights programma is een 
geweldig instrument om te zien welke 
persoonlijkheden en geweldige 
kwaliteiten onze fractie allemaal in 
zich heeft en hoe je daar onderling 
beter gebruik van kunt maken.  
Het geeft ook inzicht in het hoe en 
waarom iemand zo reageert als hij/zij 

Uit de fractie

Koersdagen 
CDA-fractie

reageert (bijv. lollig, nukkig, etc.).
De aarzeling werd snel omgezet in 
enthousiasme, omdat iedereen inzag 
welke sterke punten de ander heeft en 
hoe je samen daarmee verder kunt 
komen. 
Uiteraard is er aan de inwendige mens 
goed gedacht en na een gezamenlijk 
diner en gezellig napraten in de bar 
gingen wij richting onze hotelkamers, 
want de volgende dag stond er alweer 
een volle agenda op ons te wachten.

Op de zaterdag sloten een wethouder 
en wat bestuursleden aan om onder 
leiding van Peter Drenth uitgebreid te 
praten over de koers en strategie voor 
de komende jaren.
Omdat er de komende jaren weer vele 
boeiende uitdagingen op ons af 
komen, is het zaak hier goed op 
voorbereid te zijn en te bedenken 
welke kansen dit biedt en welke rol er 
is weggelegd voor bestuur en welke 
voor de fractie. Vanwege deze nieuwe 
uitdagingen wordt er ook nagedacht of 
organisatorische wijzigingen binnen de 
partij hierbij nodig zijn.

Beide dagen stonden eigenlijk in het 

teken van verdere uitbouw van het 
CDA Aalten-Dinxperlo en versteviging 
voor de toekomst in een veranderende 
maatschappij.

Na een afsluitend bedankje met 
drankje aan Peter Drenth voor de hulp 
bij het verschaffen van meer inzicht in 
mogelijkheden en kansen gingen wij 
moe maar voldaan huiswaarts.

Hartelijke groet,
Jeroen van Geenen
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Stress neemt in onze samenleving epide mische 
vormen aan. Mensen kunnen er niet meer tegen 
op. We worden opgejaagd. Rust kunnen we niet 
meer vinden. We worden geleefd. We zijn altijd 
bereikbaar. Mensen verschijnen op de vergade-
ringen met hun agenda en hun mobieltje.
We zijn nooit meer klaar met ons werk. 
Thuisgekomen heb je het druk met het 
afluis teren van je voice-mail. En na het eten ga  
je toch nog even verder met je werk. Je laptop 
geeft je de mogelijkheid. On-line ben je ook thuis 
verbonden met de zaak.

Er zijn van die momenten dat je zegt:  
”Nu ga ik het anders doen”. Zoals aan het begin 
van een nieuw jaar. Mensen willen dan nog wel 
eens afspraken maken met zichzelf. “Die avond 
houd ik vrij”. En “dan ben ik onbereikbaar”. 
“We gaan dit jaar extra met vakantie”.

Het is mij tot nu toe slecht gelukt. Als ik terugkijk 
in mijn leven, is het alleen maar van kwaad tot 
erger gegaan. Je kunt gewoon niet meer 
stilzitten. Als je vrije tijd hebt, ga je gewoon wat 
doen. Je zoekt werk. En als je dan toch, op 
uitdrukkelijk verzoek van je vrouw op 
zaterdagavond in de huiskamer zit, doe je twee 
dingen tegelijk. Met één oog kijk je naar de 
televisie en met het ander neem je je tijdschriften 
door of werk je aan tafel. Wat zijn die draagbare 
computers toch makkelijk….

Een slecht gevoel heb je er niet bij. Want is je 
niet al jong geleerd dat ledigheid des duivels 
oorkussen is!!!!!

Wat ik nu doe, is preken tegen mijzelf. Want wat 
je doet, is toch je ogen sluiten voor de 
boodschap van de Bijbel. God heeft ons mensen 
inderdaad een geweldige taak gegeven. Lees de 
eerste bladzijde van de Bijbel maar: God zei 
tegen de eerste mens: “Wees vruchtbaar en 
wordt talrijk; vervuld de aarde en onderwerpt 
haar, heers over de vissen der zee en over het 
gevogelte des hemels en over al het gedierte dat 
op de aarde kruipt”. ( Genesis 1:28) Het was een 
opdracht met een reikwijdte zo groot, dat de 
mens het niet kan overzien en waarvan de 
uitvoering de hele wereldgeschiedenis zal vragen. 
Een gigantische onderneming.
Wat dat betreft zitten we wel goed, met ons 
druk bezig zijn. “We voeren toch de taak uit die 
God ons gaf……” Maar wat we (ik) niet doe, is 
doorlezen. In dat eerste hoofdstuk van de Bijbel. 
Niet op je laten inwerken wat God daarna zei of 
nog beter: wat Hij daarna deed.
Wat zei God na die grote opdracht: “En nu, aan 
de slag!?”Heeft God Adam en Eva daarna aan 
het werk gejaagd? Moesten ze er direct 
tegenaan, omdat er zo ontzettend veel werk lag 
te wachten? Na die opdracht nam God rust.  
Hij gaat genieten van alles wat Hij gemaakt 
heeft. En dan ook van alles wat Hij gemaakt 
heeft. Speciaal ook van de mens. Daarom 
bepaalde Hij dat Zijn kind Adam tegelijk met 
Hem rust zou nemen..
Toen Adam de eerste keer wakker werd, mocht 
hij niet aan het werk. Eerst moest hij met zijn 
hemelse Vader sabbat vieren. Wat ben ik die 
boodschap vaak kwijt…..

Ds. Arie van der Veer

Kunnen we de tijd 
de baas worden?

Ik hou van de herfst
met zijn prachtige kleuren
Ik hou van de herfst
met zijn kruidige geuren

Het seizoen van de oogst
en van rijke overvloed
Het seizoen van vervulling
dat voelt dan zo goed

Na de beloften van de lente
De warmte van de zomer
En voor de koude winter
Is er de rijkdom van de herfst

©Haba
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Hans Martijn, zijn jullie inmiddels al 
inwoners van de Achterhoek?

Jazeker! Nadat ik verleden jaar 1 september 
aan de slag ben gegaan bij de Graafschap 
hebben wij ervoor gekozen onze kinderen 
het schooljaar af te laten maken in Bunnik. 
Enkele weken geleden zijn wij verhuisd naar 
een mooie plek dicht bij het stadion. We zijn 
nu dus inwoner van Doetinchem.

De stap van burgemeester naar 
algemeen directeur van de Graafschap 
was opmerkelijk, waarom deed je het?

Het klopt dat die stap door veel mensen als 
opmerkelijk is ervaren en dat begrijp ik 
eerlijk gezegd ook wel. De reden is dat ik na 
een hele mooie tijd met veel draagvlak in 
Bunnik graag iets voor de Achterhoek wilde 
betekenen. En ik denk dat wij door de 
sociaal maatschappelijke verankering van de 
Graafschap in de Achterhoek te versterken en 
meer samen te werken erin kunnen slagen de 
regio Achterhoek én de Graafschap 
krachtiger te maken. De Graafschap kan als 
Achterhoeks boegbeeld echt bijdragen aan 
onze regionale uitdagingen.

En? Bevalt het?

Nou, laat ik eerlijk zijn. Ik weet inmiddels 
wel waar ik ‘ja’ tegen heb gezegd. Ik dacht 
dat ik een drukke baan gewend was, maar 
deze gaat er nog een paar slagen overheen. 
De Graafschap leeft aan alle kanten en dat 
betekent dat veel mensen er iets van vinden. 
Ik vind dat mooi omdat het ook de betrok-
kenheid van de regio bij de Graafschap 
weergeeft. Maar juist omdat de club zoveel 
stakeholders heeft (supporters, sponsoren, 
aandeelhouders, commissarissen en de 
media) is het belangrijk rust te bewaren en 
jezelf niet gek te laten maken. Volgens mij 
lukt ons dat aardig. Ik heb nog geen dag 
spijt gehad van mijn keuze.

En meteen in jouw eerste jaar promotie 
naar de eredivisie!

Ja, dat is wel gaaf natuurlijk. Al heb ik aan 
die sportieve prestaties zelf niet zoveel 
bijgedragen. Die zijn natuurlijk voor rekening 
van de spelersgroep, de technische en 
medische staf en manager voetbal Peter 
Hofstede. Spelen in de eredivisie kent voor 
de Graafschap natuurlijk veel uitdagingen, 

Ambsketen voor clubsjaal

Na 8,5 jaar burgemeester te zijn geweest in de Utrechtse gemeente Bunnik, 
heeft Hans Martijn Ostendorp zijn ambtsketen ingeruild voor een clubsjaal 
van de Achterhoekse trots, voetbalclub de Graafschap. Sinds september 
vorig jaar vervult onze oud-wethouder (2006-2009) op de Vijverberg de 
functie van algemeen directeur. Jaarlijks praat hij ons in CDAanzet al een 
aantal jaren bij hoe het met hem gaat.

maar het biedt 
ons ook enorm 
veel mogelijkheden. 
De aandacht voor  
de eredivisie is 
zoveel groter, 
waardoor er zich mooie 
kansen voordoen. Er ligt 
veel werk voor relatief weinig 
mensen, maar we doen ons 
stinkende best om er met 
elkaar iets moois van te maken. 
Het is goed om te merken dat de 
Achterhoekers ons daarbij steunen!

Mis je het politieke bestuur niet?

Niet direct, al heb ik in mijn huidige 
functie natuurlijk veel te maken met de 
gemeente Doetinchem, de Achterhoek en 
de provincie Gelderland. En ook in mijn 
huidige functie vormt openbare orde en 
veiligheid natuurlijk een belangrijk 
onderdeel van mijn agenda. Ik merk dat ik 
daarbij wel voordeel heb van mijn ervaring 
als burgemeester. Daar komt bij dat mijn 
wens om de Graafschap maatschappelijk 
relevanter te maken voor de Achterhoek 
natuurlijk alleen tot stand kan worden 
gebracht door goed samen te werken met 
de Achterhoekse gemeenten en 
Achterhoekse initiatieven. Daarin weten wij 
elkaar gelukkig goed te vinden.

Nog 
actief voor 

het CDA?

Niet heel erg veel, 
maar ik blijf wel 

betrokken. In de 
provincie Utrecht was ik 

voorzitter van de HRM-
commissie van het CDA en 

nu ik in Gelderland woon ben 
ik gevraagd een bijdrage te 

leveren aan de selectiecommissie 
voor de kandidatenlijst de verkiezingen 
van de provinciale staten. Met Maria 
Martens als voorzitter probeer ik 
samen met 8 andere CDA’ers uit de 
provincie deze job goed te klaren en 

het provinciale bestuur van goed advies te 
voorzien zodat de leden een goede lijst 
kunnen samenstellen. Dat vind ik leuk om te 
doen.

En je verwachting? Blijft de Graafschap 
in de eredivisie?

Het zal hard werken en zwaar worden,  
maar ik geloof er stellig in dat wij erin zullen 
slagen door dicht bij elkaar te blijven ons te 
handhaven in de eredivisie. Maar daar 
hebben we de hele Achterhoek voor nodig. 
Laten we er met elkaar dus voor blijven 
zorgen dat de Vijverberg iedere wedstrijd 
uitverkocht is. Jullie zijn van harte welkom!
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Inmiddels is er veel gezegd en geschreven 
over het formatieproces dat volgde op de 
gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen 
voorjaar. Meest gehoorde uitspraak: “Het is 
gegaan zoals het is gegaan.” Een wat ‘holle’ 
en ‘loze’ uitspraak waarbij de intonatie en 
de persoon welke deze uitspraak bezigt 
állesbepalend is. De uitspraak is namelijk 
‘zuur’ te doen, ‘berustend’ te doen en 
‘enthousiast’ te doen. Als ik even van mezelf 
uitga (is in principe niet m’n voorkeur maar 
is wel zo passend in een stukje over mezelf, 
zoals de redactie graag wil) dan kan ik 
melden dat ik deze uitspraak enthousiast 
kan doen: “Het is gegaan zoals het is 
gegaan en ik ben wethouder voor de 
gemeente Aalten.” Eerlijkheidshalve wil ik 
echter ook graag meedelen dat ik begrip 
heb voor iedere andere gemoedstoestand bij 
de conclusie dat het is gegaan zoals het is 
gegaan.

Genoeg teruggekeken. We gaan vooruit-
kijken. Want dat is immers hetgeen we 
dolgraag willen; vooruit! Vooruit met 
Aalten, voor Aalten en door Aalten.  
Hoe geweldig is het om hier als lid van het 
college van Burgemeester en Wethouders 
aan te mogen bijdragen. Deze wetenschap 
vervult me met een gevoel van trots, 
dankbaarheid en verantwoordelijkheid. Veel 
mensen feliciteerden me met m’n beëdiging 
als wethouder. Dit heb ik zeer gewaardeerd 
maar vervulde me ook steeds met een 
lichtelijk gevoel van gêne: ik had immers zelf 

nog helemaal níets gedaan waarvoor ik die 
felicitaties had verdiend. Felicitaties waren 
op z’n plek voor (in)formateurs, onze eigen 
fractie die het vertrouwen in mij had 
uitgesproken en de gemeenteraad die in 
had gestemd met de benoeming van dit 
college. Het is nu aan mij en ons (het gehele 
college) om de genoemde felicitaties te 
verzilveren, om het in mij / ons gestelde 
vertrouwen waar te maken. En dit doe ik, 
zoals gezegd, met een gevoel van trots en 
dankbaarheid.

Maar hoe dan?  
Als ‘halve’ wethouder dus. Wat is dat 
eigenlijk een ‘halve’ wethouder?

Wel, ik ga twee banen combineren. Voor een 
halve FTE (omgerekend 2,5 dag) ben ik 
wethouder en voor 0,4 FTE (2 dagen) blijf ik 
in dienst bij Personeelscluster Oost Nederland 
(PON) in Wehl als teamleider/coördinator.  
De meerekende lezer constateert dat er nog 
een halve dag overblijft: in mijn geval is dat 
de vrijdagmiddag. Op die middag ben ik  
‘in functie’ als vader van onze drie kinderen.

Het combineren van deze drie ‘portefeuilles’ 
zal best een uitdaging worden. Met in eerste 
instantie de geweldige steun van mijn vrouw 
en kinderen en daarnaast de uitstekende en 
professionele medewerking van het 
secretariaat in Aalten en Wehl weet ik me 
echter gesteund in het uitvoeren van deze 
prachtige klus.

En opeens ben je een 
‘halve wethouder’...

Hoezo ‘prachtige klus’?

Als wethouder, als bestuurder dus, mag ik 
me inzetten voor onze gemeente. Samen 
met de rest van het college, de gemeente-
raad en het ambtelijk apparaat mag ik 
meehelpen mooie en goeie zaken te 
realiseren voor Dinxperlo, Bredevoort, Aalten 
en de buurtschappen. Als portefeuillehouder 
voor onderwijs, sport en jeugd wil ik me 
graag inzetten voor mensen door te zoeken 
naar verbindingen. Verbindingen tussen de 
genoemde portefeuilles (kansrijk in mijn 
ogen!) maar vooral verbindingen tússen 
mensen, tussen clubs, tussen verschillende 

belangen en tussen zelfs ogenschijnlijke 
tegenstrijdigheden. Ik geloof erin dat als er 
verbindingen worden gevonden door te 
kijken naar het grote geheel, het gemeen-
schappelijk belang, er veel prachtigs kan 
ontstaan. Vanuit het perspectief waar we 
het nu over hebben: een gemeente dus 
waarin het fijn is om te wonen, te werken, 
te spelen, te recreëren, te leren en (dus) te 
leven. Niet tegenover elkaar maar náást 
elkaar. 

Ik ga er m’n best voor doen, u en jullie 
kunnen op me rekenen!

Hans te Lindert
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