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Vanuit het bestuur
Het is al weer wintertijd, tijd om gezelligheid binnen te zoeken. Helaas heeft het dit jaar een wat verplicht
karakter. Wel weer tijd om stoofpeertjes, appelmoes of appeltaart te maken. Noten te rapen en uit te
delen want meestal heb je veel te veel. De Nieuw Zeelandse spinazie groeit als kooI. Ideale groente, groeit
maar door, gaat niet schieten, groeit aan stelen waarvan je de blaadjes afknipt. Wie het wil proberen mailt
mij maar. Gerda heeft heilige boontjes, wie kent dat? Heel mooi om te zien, je kunt er ook een armbandje
van maken. Wintertijd is ook de tijd voor creativiteit. Coba en Ria zijn al druk bezig voor jullie om iets moois
te maken als steuntje in de rug in deze moeilijke tijden.
Het bestuur wenst jullie veel kook en bakplezier en creativiteit toe in de komende tijd en denk aan elkaar,
geef elkaar een bakseltje van wat je gemaakt hebt of deel uit, of ruil van je overvloed en maak een praatje.
ellywillemsenhummelo@gmail.com

Bowlen en kaarten gaat voorlopig niet door.
Helaas gaat het bowlen en kaarten voorlopig niet door omdat het Dorpshuis dicht zit en we weer te maken
hebben met verscherpte maatregelen. Dus dit jaar geen bowlen maar onze hoop is gevestigd op de eerste
donderdag van het nieuwe jaar en dat wij elkaar dan aansluitend een goed jaar kunnen wensen.
Jan en Arie, gebiedsambtenaren in Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik.
Wat doen ze en wat kunnen ze voor u betekenen?
De gemeente Bronckhorst bestaat inmiddels al weer 15 jaar, maar de meeste inwoners voelen zich nog
steeds veel meer `Dremptenaar, Hummeloer of Keppelaar`. Dat is natuurlijk logisch, de meesten van u
zullen niet vaak in het gemeentehuis in Hengelo komen. Hooguit om een keer uw rijbewijs of
identiteitskaart te vernieuwen. Verder merkt u eigenlijk niet al te veel van de gemeente. Of toch wel?
Zonder dat u het merkt is de gemeente toch best belangrijk, ook in uw eigen straat en dorp. De gemeente
is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen, de trottoirs, de gazons, speeltuinen,
straatverlichting en noem het maar op. Meestal loopt dit gelukkig allemaal goed en wordt het gras
gemaaid, kapotte lantarenpalen gerepareerd en een losliggende tegel snel en vakkundig hersteld. Als u iets
ziet wat niet goed is dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dat kan telefonisch of via de email. En
tegenwoordig zelfs via Whatsapp. Makkelijk! www.bronckhorst.nl/meldingdoen. Whatsapp
06-82654345 telefoon 0575-750250.
Ook als u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een scootmobiel, aanpassing aan uw woning of huishoudelijke
hulp, staat de gemeente voor u klaar. Dit loopt via ons sociaal team, dat te vinden is in het
gezondheidscentrum. Zij zijn normaal gesproken elke dag aanwezig om u te woord te staan en te helpen.
Helaas kan dat op dit moment niet vanwege Corona maar telefonisch staan zij nog steeds elke dag paraat
voor u.
Daarnaast kunnen er altijd dingen zijn waarvan u niet weet wie u daarvoor moet benaderen. U hebt
bijvoorbeeld een leuk idee voor uw buurt of straat, u stoort u ergens aan of u hebt een vraag. Dat kan van
alles zijn. U zou bijvoorbeeld graag willen weten of er mogelijkheden zijn voor een bankje langs uw
favoriete wandelpad om halverwege even te kunnen uitrusten of te genieten van het mooie weer. Of u wilt
graag weten of het saaie grasveld in uw straat opgefleurd kan worden met bijvoorbeeld een mooi wilde

bloemenmengsel, ideaal voor vlinders en bijen. Ook kan het zijn dat u zich ergert aan rommel of lawaai in
uw buurt en u weet niet wie u daarvoor moet benaderen.
Precies voor dat soort zaken kunt u de gebiedsambtenaren Jan en Arie benaderen. Sinds een jaar of 5
proberen zij inwoners te helpen om de afstand tussen de gemeente en de inwoners te verkleinen en u te
helpen uw woon- en leefomgeving een beetje mooier te maken.
Op de website van de Gemeente Bronckhorst staat uitgelegd wat ze zoal doen. Er worden ook voorbeelden
genoemd van zaken waarbij ze betrokken zijn geweest. U kunt dit vinden op
www.bronckhorst.nl/gebiedsambtenaren. Normaal gesproken zitten Jan en Arie 1x per maand een paar
uur in Hummelo in dorpshuis de Ruimte om uw vragen te beantwoorden. Helaas kan dat in deze tijd niet,
maar ze zijn wel dagelijks te bellen, mailen of appen. Ze staan u dan graag te woord om te kijken of ze u
verder kunnen helpen met uw vraag of idee.
Natuurlijk weten zij ook niet op al uw vragen een passend antwoord, maar ze werken beiden al jaren bij de
Gemeente Bronckhorst en kennen de meeste van hun collega`s goed. En ze weten dus ook precies wie zich
waarmee bezighoudt. En daarom kunnen ze u vaak een stukje op weg helpen, bijvoorbeeld bij wie u moet
zijn voor vragen over woningsplitsing, een omgevingsvergunning of een melding over uw woon- en
leefomgeving.
Dus hebt u een leuk idee, een initiatief of een vraag? Aarzel dan niet om ze te bellen, te mailen of te
appen.
Hun gegevens zijn:
Jan Ditzel tel 06-12691076, email j.ditzel@bronckhorst.nl
Arie Vries tel 06-13251954, email a.vries@bronckhorst.nl
In de volgende Nieuwsbrief zal onze wijkagent Jack Witmarsum uitleg geven wat hij doet en hoe hij te
benaderen is.
Pubquiz
Door het wegvallen van alle activiteiten, helaas ook de pubquiz, hebben wij een leuk alternatief bedacht.
Bijgevoegd vinden jullie de uitleg hoe een pubquiz werkt. Leo Koenders heeft nieuwe vragen bedacht, 2
series van 15 vragen. De oplossingen kunnen jullie doorgeven aan Gerda per mail of bij haar in de bus
doen doch uiterlijk 15 november. Wel graag je naam vermelden. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Bij meerdere goede oplossingen wordt er geloot om de prijs. De antwoorden zullen we in de volgende
nieuwsbrief vermelden.
De komende maanden zal Leo steeds nieuwe vragen bedenken zodat we gewoon doorgaan met de
pubquiz.

JARIGEN IN NOVEMBER
01 nov. mevr. Jo Kraaijvanger-Segeren
03 nov. mevr. Coba Kemperman-Schut
06 nov. mevr. Ria Geurts-Langenhof
07 nov. mevr. Trees Horstink-GrootKoerkamp
08 nov. mevr. Truus Wienholts

12 nov. mevr. Corrie Peeters
16 nov. mevr. Annie Baars-Meijer
17 nov. mevr. Marie Bremer-Berendsen
18 nov. de heer Peter Beersma
20 nov. mevr. Doortje Wolters-Steijntjes

Van harte gefeliciteerd !
Volgende nieuwsbrief december/januari komt uit in week 48 ( omstreeks 24 nov.)

