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Beste mede-dorpsbewoners, 

 

Allereerst wensen wij u een gezond 2022. Helaas staan we na twee jaar weer aan het begin van een 

nieuw jaar zonder dat het is gelukt het corona-virus eronder te krijgen. Ons aantreden als nieuw bestuur 

in oktober jl. kende enige beperkingen, maar we waren in ieder geval nog in de gelegenheid om elkaar 

fysiek te ontmoeten. Nu is er jammer genoeg weer sprake van een lockdown. Dit heeft voor eenieder 

grote en minder grote gevolgen. Wij als bestuur spreken de wens uit dat u het allen volhoudt. En dat 

het komende jaar een jaar zal zijn waarin het lukt om elkaar de komende jaarwisseling, virusvrij en 

persoonlijk, een gelukkig 2023 te kunnen wensen! 

 

Ondertussen hebben wij als bestuur niet stilgezeten. In deze eerste nieuwsbrief van 2022 informeren 

wij u graag over een aantal zaken die op korte termijn aan de orde zijn. 

 

Wij hebben het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober op de website 

geplaatst. (www.inkeppel.nl/nieuws(brief) raadplegen/downloaden. Heeft u vragen over dit verslag, 

laat ons dat dan weten. U kunt ons persoonlijk, telefonisch of per mail 

(dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com) bereiken. 

 

De dorpsraad heeft tijdens de ALV toegezegd begin 2022 (donderdag 20 januari a.s.) een 

informatiebijeenkomst te organiseren over de energietransitie in het algemeen en het windturbine-

initiatief in Eldrik in het bijzonder. Helaas is gebleken dat, door de huidige coronamaatregelen, het voor 

ons niet mogelijk is deze bijeenkomst op korte termijn te organiseren. Wij hebben, in de hoop dat wij 

dan wel de gelegenheid krijgen, een nieuwe datum vastgelegd: donderdag 24 februari in het Hessencafé 

de Heerlyckheyd. Aanvang 20.00 uur. Nader bericht/bevestiging volgt. 

 

De gemeente Bronckhorst heeft op 26 november jl. haar Omgevingsvisie gedeeld met haar inwoners. 

De Dorpsraad heeft op 6 januari haar zienswijze gestuurd naar de gemeenteraad. Dit document is ook 

te raadplegen/downloaden via www.inkeppel.nl/(nieuws)brief.  Heeft u vragen over deze zienswijze, 

laat u ons dat dan weten.  

 

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Op woensdag 16 maart is het zover. De dorpsraad heeft 

gemeend, samen met de dorpsraden van Hummelo en Drempt, een verkiezingsdebat tussen 

lijsttrekkers te organiseren. Dit debat zou, ook weer onder voorbehoud van eventuele 

coronamaatregelen, kunnen plaatsvinden op donderdag 3 maart om 20.00 uur in de Hessenhal/de 

Heerlyckheyd. Heeft u ideeën voor/over dit debat of wilt u meehelpen met de organisatie, laat ons dat 

dan weten. U kunt ons persoonlijk, telefonisch of per mail (dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com) 

bereiken. 

 

De dorpsraad heeft opnieuw een vacature. Wij zoeken u! U wordt van harte uitgenodigd om deel uit te 

maken van de dorpsraad. U kunt bij een van de bestuursleden, per e-mail of op andere wijze aangeven 

dat u lid wilt worden. Dus, hebt u interesse om deel uit te maken van het bestuur van de dorpsraad 

Keppel en Eldrik, laat het ons weten.  

 

 

http://www.inkeppel.nl/nieuws(brief)
mailto:dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com
http://www.inkeppel.nl/(nieuws)brief
mailto:dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com


Deze maand starten wij met de bouw van een nieuwe website voor Keppel en Eldrik. Wij hebben een 

aantal suggesties die wij de afgelopen periode van u ontvingen, meegenomen in de opzet van de nieuwe 

website. Wij verheugen ons erop een website te kunnen introduceren waarop het voor ons 

gemakkelijker is om snel nieuws te kunnen delen met u. Het wordt een interactieve site met veel actuele 

informatie. Wij hopen dat ook u geïnspireerd wordt en met ons informatie over ontwikkelingen in het 

dorp deelt.   

Wij zoeken nog een of meerdere leden voor de werkgroep communicatie. Vindt u het leuk en 

interessant om mee te werken aan het ‘verder op de kaart zetten’ van Keppel en Eldrik, neemt u dan 

contact met ons op. U kunt ons bereiken via mail, per telefoon of ons aanspreken in het dorp. 

 

Tot slot nog de agenda met de data van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen in 

2022. Wij voegen ook de geplande activiteiten voor het komende kwartaal toe.  

 

Planning 2022: 

 

* 20 jan - afgelast ALV over energietransitie  

* 16 feb - DrieDorpsraden, voorbereiding verkiezingsdebat  

* 24 feb - nog vast te stellen datum voor extra ALV over energietransitie   

* 3 maart - DrieDorpsraden verkiezingsdebat 

* 7 april - bestuur 

* 28 april - bestuur, voorbereiding ALV 

* 12 mei - ALV, jaarstukken 

* 23 juni - bestuur  

* 15 sept - bestuur, voorbereiding ALV 

* 27 okt - ALV 

* 1 dec - bestuur 

 

 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij hebben per onderwerp een contactpersoon. 

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met haar/hem. U vindt de lijst op de laatste pagina van 

deze nieuwsbrief.  

 

Wilt u informatie van en over de Dorpsraad via e-mail ontvangen? Stuurt u dan uw e-mailadres met uw 

akkoord naar dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dorpsraad Keppel en Eldrik 

Catrien, Eddie, Esther, Marius, Simon en Toon 
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Bestuur 

 

Wij nodigen u graag uit met suggesties en aanbevelingen te komen.  

U kunt deze sturen naar dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com. Of contact opnemen met een van 

onderstaande bestuursleden. 

 

Algemeen    Marius Strijker, strijker@clairfort.nl ,  

06 41 79 66 32 

 

 

Secretaris    Toon Kort, toon.kort@gmail.com,  

06 42 29 54 04 

       

Woningbouw in Hoog-Keppel   Esther de Kruif, estherdekruif@hotmail.com,   

06 55 80 03 01 
 

Verkeer: 

- Eldrikseweg/IJsselweg   Catrien Bruil, catrien.bruil@mencsupport.nl,   

      06 54 93 49 46 

- Hummeloseweg/Dorpsstraat  Eddie Barends, eddie@eldrik.nl,  

06 27 25 04 30 

 

Financiën     Simon Bukman, s.bukman@gmail.com,  

06 22 38 95 51 

 

 

 

Graag uw aandacht voor uw contributie 2022 

Bent u lid of wilt u lid worden van de dorpsraad, maakt u dan de jaarlijkse contributie van € 5,00 over op 

rekeningnummer NL15RABO0106263285 ten name van de Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding 

van uw straat en huisnummer. 
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