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Een nieuwsbrief en een uitgestelde ledenvergadering. Wij hebben een goede reden! Een
overvolle agenda met activiteiten waarvan wij denken dat er op 27 september op de
ledenvergadering meer duidelijkheid is te geven. Dus praten wij u nu voor de zomer even bij
en in september zien we elkaar dan weer in de Hessenhal.
De Bongerd
Afscheid van een school…. We hebben met z’n allen gevochten maar dit konden we niet
winnen; niet omdat ons dorp het niet verdient maar omdat het voor alle kinderen het
allerbelangrijkste is om goed onderwijs te krijgen. Met een steeds kleiner aantal leerlingen
was en is het niet meer verantwoord om de school open te laten.
Jammer…uitbreidingsplannen komen te laat. Samen met Hummelo en Drempt zetten we er
de schouders onder om het beste onderwijs in onze dorpen te realiseren! En de school? Het
dorpshuis? In september is er meer nieuws.
Hessenbad
Wat een voorjaar en wat een ondersteuning voor de doorstart als vereniging Hessenbad.
Inmiddels hebben we 420 leden!!! Een groot aantal vrijwilligers zet zich dagelijks, wekelijks, of
maandelijks in voor het Hessenbad. En dat dat gewaardeerd wordt zien we onder meer door
de vele bezoekers vanuit de hele omgeving die zich vermaken in ‘ons Hessenbad’.

We hebben nog een lange weg te gaan maar het gaat heel erg goed nu. In september praten
wij u bij.
Dan nog even een oproep: de Lions club Bronckhorst organiseert voor de vier openlucht
zwembaden in de gemeente een actie: de ‘badeendjes-race’. Een deel van de opbrengst gaat
naar het Hessenbad. Met dit geld kunnen wij weer een aantal wensen realiseren. Wilt u deze
actie steunen en loten kopen (loten badeendjes-race 2,50 per stuk), stuurt u dan een mail
naar: dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.
Meer informatie op: https://bronckhorst.lions.nl/badeendjes-race.

H&K-velden/zonneweide
De dorpsraad heeft een werkgroep opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor
het gebied van de ‘oude’ voetbalvelden. U weet het nog wel….toch starterswoningen maar
dan een alternatieve plek voor de zonnepanelen. Het ontwerp ligt bij de gemeente maar,
zoals u weet, is daar in de politieke samenstelling een aardverschuiving geweest. Wij gaan in
overleg met wethouder Blaauw voor het vervolg. Inmiddels is een aantal bewoners uit Eldrik
enthousiast aan het werk om zonnepanelen geplaatst te krijgen op de staldaken. Wij praten u
in september bij met hopelijk meer goed nieuws uit Bronckhorst.
Verkeer
Momenteel zijn er weinig ontwikkelingen rondom het verkeer in Keppel en Eldrik. Het
onderhoud aan de N317 is, na de plaatsing van de ‘slingers’ bij de toegangen tot Laag-Keppel,
zo goed als afgerond. Er ligt nieuw asfalt en ook de lantaarnpalen zijn bijna allemaal
vervangen. De voorgenomen wijzigingen aan de Hummeloseweg zijn, zoals bekend, na
tussenkomst van de gemeenteraad weer van de baan. Met de tijdelijke afsluiting van de
Energieweg in Doetinchem is eens te meer duidelijk geworden dat de verkeerssituatie in de
Dorpsstraat in Laag-Keppel niet houdbaar is. Inmiddels heeft zich in de Dorpsstraat een groep
bewoners verenigd om richting gemeente en provincie opnieuw te proberen verbeteringen te
bereiken. Uiteraard blijven we alle toekomstige ontwikkelingen in de gaten houden en zetten
we ons in om voor alle drie de kernen het verkeer zo goed mogelijk te regelen.
Glasvezel in Bronckhorst
Begin februari kwam het bericht dat de Gemeente Bronckhorst in aanmerking kwam voor
glasvezel. Voorwaarde was dat er in de straat, c.q. woning nog geen kabel ligt. In rap tempo
werd er een groep ambassadeurs geformeerd die door hun enthousiasme in staat zou moeten
zijn minimaal 50% van de betrokken bewoners ervan te overtuigen om zich als deelnemer aan
het glasvezelproject in te schrijven. Er werden spandoeken opgehangen en in iedere kern
werden inschrijfavonden georganiseerd. Hier waren de lokale verkopers aanwezig.
Drie weken voor de deadline van 14 mei stond de teller op 15%. Echter met vereende
krachten is het gelukt om een uiteindelijke score van 70.2% op het bord te kunnen noteren.
Iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt: oprechte dank en zeker een reden om trots op
jezelf te zijn!
De verwachting is dat er september begonnen wordt met de aanleg. Voorjaar 2019 zou
iedereen aangesloten moeten zijn.
AED
Een groep bewoners uit Eldrik heeft een verzoek ingediend bij de Dorpsraad voor een
financiële bijdrage. Zij willen een AED aanschaffen en voor het gebruik daarvan een flinke
groep vrijwilligers opleiden. Binnenkort wordt deze AED aangeschaft. De bewoners van Eldrik
dragen zelf financieel ook bij en zijn verheugd dat er enkele sponsoren zijn gevonden die dit
goede initiatief ondersteunen. Een mooi voorbeeld van participatie!

