
Mijn naam is Jan Arkink, 59 jaar. Ik ben al 37 jaren gelukkig getrouwd met Yvonne Maathuis en trotse 
vader van drie zonen. Ik ben geboren in Deurningen en ben in 1982 samen met Yvonne in Bathmen gaan 
wonen. In 1985 zijn wij verhuisd naar Geesteren. 

Tot 2019 was ik als directievoorzitter verbonden aan de accountantsorganisatie KroeseWevers. Per 1 janu-
ari 2019 ben ik gestopt met werken bij KroeseWevers. Samen met mijn vrouw geniet ik van mijn vrije tijd, 
al moet gezegd worden dat het qua tijd nog steeds passen en meten is. Er is genoeg te doen in huis, aan 
huis en in de tuin. Ik heb genoeg hobby’s; ik speel zaal- en veldvoetbal, loop hard en houd van een goed 
boek. Daarnaast verricht ik werkzaamheden voor Carnavalsvereniging de Papsleef’n en STEVO. Met Yvon-
ne loop ik samen het marskramerpad. Mocht ik toch nog tijd over hebben dan zijn er altijd werkzaamhe-
den te doen bij het bedrijf van mijn zoon. Van het zogenaamde zwarte gat is dus geen sprake, integendeel.

Herman Huis in ’t Veld heeft i.v.m. zijn ziekte aangegeven de voorzittershamer van MijnGeesteren2030 
over te willen dragen. De leden van MijnGeesteren2030 hebben mij gevraagd of ik de voorzittershamer van 
hem over wil nemen. Na enige bedenktijd heb ik besloten aan dit verzoek tegemoet te komen. De reden 
hiervoor is vijfledig:

• Ik heb groot respect voor hetgeen Herman Huis in ’t Veld voor de gemeenschap Geesteren doet en 
heeft gedaan. 

• Herman heeft aangegeven dat de commissies van MijnGeesteren2030 goed functioneren en hun ver-
antwoordelijkheid nemen, en dat het voorzitterschap met name een coördinerende, aanzwengelende 
en meedenkende functie is. Daarnaast ondersteunt hij mij in mijn rol als voorzitter van MijnGees-
teren2030 zolang dat mogelijk is. Dit maakt mij enthousiast over deze rol.

• Het lijkt mij een mooie uitdaging om van MijnGeesteren2030 een succes te maken. Ik hoop hierbij 
mijn kennis en ervaring in te kunnen brengen en op die manier een bijdrage voor de gemeenschap 
Geesteren te leveren. De ontwikkelingen gaan snel en het zal blijvend uitdagend zijn om de leefbaar-
heid in Geesteren te verbeteren en van MijnGeesteren2030 een blijvend succes te maken. 

• “Bie’j oôns in Geester’n” zijn wij terecht trots op ons dorp en steken wij, als het nodig is, gezamenlijk 
de handen uit de mouwen. Ik ben verheugd op deze wijze de handen uit de mouwen te kunnen steken 
en bij te kunnen dragen aan de verdere verbetering van de leefbaarheid in Geesteren.

• Verbetering van de leefbaarheid in Geesteren is een breed begrip. Ik zal ook op terreinen waar ik geen 
of minder ervaring bezit kennis vergaren en daarnaast nieuwe sociale contacten opdoen.

Ik ben dus enthousiast om de rol van voorzitter van MijnGeesteren2030 op te pakken. Helaas is dat nu nog 
lastig vanwege de coronacrisis. Mijn inwerkperiode moet om die reden nog beginnen, al ben ik natuurlijk 
wel door meerdere personen geïnformeerd. Zodra de coronacrises voorbij is, zal ik mij verder inwerken in 

de materie om vervolgens, hopelijk nog heel lang met ondersteuning 
van Herman,  voortvarend mijn voorzittersrol van MijnGeesteren2030 
op te pakken. Ik zie uit naar de samenwerking met alle betrokkenen 
bij MD2030 Geesteren.

Ik wil afsluiten met een dankwoord naar Herman Huis in ‘t Veld voor 
zijn werkzaamheden voor MijnGeesteren2030. Een groot gedeelte van 
het traject is onder de bezielende leiding van Herman afgerond of in 
de steigers gezet. Herman, heel erg bedankt voor jouw doortastende 
aanpak en inzet. Ik streef ernaar, samen met alle betrokkenen bij 
MijnGeesteren2030, dat jouw inspanningen voor MijnGeesteren2030 
blijvend zijn vruchten voor de gemeenschap Geesteren afwerpen.

Gebiedsontwikkeling school 
In het najaar van 2019 is een gebiedsontwikkeling ge-
start om de locatie van de nieuwbouw van de school zo 
multifunctioneel mogelijk te ontwikkelen. De gemeen-
te, TOF onderwijs en MijnGeesteren 2030 werken hierbij 
nauw samen. Tijdens de kernavond op 10 december bij 
zaal Kottink in Geesteren zijn de verschillende varianten 
voor de locatie van de school en de inpassing in de om-
geving gepresenteerd.   Vanuit de zaal is een duidelijke 
voorkeur gekomen voor het onderzoeken van de moge-
lijkheid de nieuwbouw van de school zo dicht mogelijk 
bij de kerk te realiseren. Met deze uitkomst is de werk-
groep gebiedsontwikkelingen verder aan de slag ge-
gaan om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te toetsen. 
De werkgroep verwacht voor de zomervakantie meer te 
kunnen vertellen. Echter, door het COVID-19 virus is nu 
nog onzeker of dit gaat lukken. 

De werkgroep Voorzieningen en de Werkgroep Lokale 
Economie en Werkgelegenheid houdt zich bezig met 
de ontwikkeling van de nieuwe school en het gebied 
eromheen, inclusief kerkplein. Daarnaast is de werk-
groep samen met de gemeente aan de slag met het 
inventariseren van woonwensen. Omdat niet onbeperkt 
woningen bijgebouwd kunnen worden, moet elke nieu-
we woning raak zijn. Dat betekent ook dat niet iedere 
individuele woonwens ingewilligd kan worden. Er zijn 
twee bijeenkomsten geweest om woonwensen te inven-
tariseren. De animo was groot. Teneinde te voorzien in 

de vraag naar woningen maar ook om voor de langere 
termijn de juiste woningen toe te voegen, wordt het be-
stemmingsplan Hutten 2 voorbereid. Zodra de omstan-
digheden omtrent het coronavirus het toelaten, zal ook 
met de doelgroep ouderen in gesprek gegaan worden 
om de woonbehoefte in beeld te brengen.

De werkgroep Sport & Verbinden heeft als doel het op-
zetten van een omnivereniging, een Open Club. Daarin 
wil men op allerlei mogelijke manieren samen gaan 
werken, het sportaanbod verbredenen een duurzame, 
centrale accommodatie ontwikkelen. Een plek waar 
heel Geesteren terecht kan. De werkgroep heeft zich 
nadat bekend werd dat de school in het dorp blijft, op-
nieuw beraden over hoe verder met de Open Club. Stevo, 
Stichting SMAS en Sporthal de Ransuil hebben de kop-
pen bij elkaar gestoken en hebben een praatstuk voor 
de toekomst opgesteld. Zodra het mogelijk is om met 
partijen om tafel te gaan, gaan ze in overleg met een 
aantal bureaus om te bepalen wie een businesscase, 
zeg maar een haalbaarheidsonderzoek, gaat opstellen. 
Vervolgens wordt een volgende stap bepaald en gezet 
om uiteindelijk tot een goed eindproduct te komen. 

Ook de werkgroep Vitaal Geesteren is erg actief. De dins-
dagavond staat hierbij centraal. Zo wordt er elke tweede 
dinsdag van de maand met elkaar gewandeld en staan 
er geregeld aansprekende lezingen op het programma. 
Ook is de werkgroep volop bezig met de voorbereiding 
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Met het opstellen van de visie Geesteren2030 hebben de inwoners van 
Geesteren bedacht hoe ze hun dorp toekomstbestendig willen maken. Voor de 
uitvoering daarvan werken ze samen met de gemeente. Dat blijkt in de praktijk 
best een uitdaging, maar Geesteren is ambitieus, actief en mooi op weg. 

om elke Geestenaar op zijn eigen manier te ondersteunen bij 
zijn vitaliteit via het platform samengezond. Helaas zijn door 
het COVID-19 virus de activiteiten even stop gezet. 

De werkgroep Muziek & Cultuur wil een muziekkoepel rea-
liseren. Er wordt gewacht op de plannen van de nieuwbouw 
school. Hier wordt bij aangehaakt zodat de muziekkoepel 
een centrale plek in Geesteren krijgt. Verder is de cultuur-
coach, Minke Bloemhof, inmiddels aangesteld. Zij kan ver-
bindend zijn tussen de dorpen en een spin in het cultuurweb 
zijn. De werkgroep gaat samen met haar aan de slag met het 
realiseren van een strippenkaart waar verschillende activi-
teiten op staan op cultuurgebied. Binnen de nieuwe school 
gaat de werkgroep zich hard maken voor een podiumvoor-
ziening met goede akoestiek. Tot slot wil de werkgroep een 
projectkoor opzetten om op projectbasis in een koor te zin-
gen. Dit was voor 5 mei al rond, maar liefst 30 mensen had-
den zich aangemeld en men was al aan het oefenen. Helaas 
gooide het COVID-19 virus roet in het eten. Zodra mogelijk 
gaan ze hiermee weer aan de slag.

Bij zowel MijnGeesteren2030 als de buur(t)man is er een 
wisseling van de wacht. Jan Arkink neemt het stokje over 
van coördinator/voorzitter van MijnGeesteren2030 Herman 
Huis in’t Veld en Bianca Menderink vervangt Bernard Knuif, 
die vanwege zijn drukke werkzaamheden stopt als 
buur(t)man. Op deze pagina stellen zij zich voor.

Geesteren op weg naar 2030!

Mijn naam is Bianca Menderink-Harink, 46 jaar. 
Geboren in Saasveld en getogen in het 
buitengebied van Deurningen, woon ik 
inmiddels alweer 20 jaar met mijn man Gerald 
en onze twee dochters Mette (11 jaar) en Dieze 
(9 jaar) in de wijk Slangenbeek in Hengelo. 

Na zeven jaar te hebben gewerkt in de 
reiswereld kwam ik in oktober 2003 door 
toeval terecht bij de gemeente Dinkelland. Daar vervulde ik 
verschillende functies en ik werk sinds de ambtelijke samenvoeging 
met de gemeente Tubbergen als projectleider en bedrijfsconsulent. 
Naast buur(t)vrouw van Tubbergen ben ik sinds kort ook buur(t)
vrouw van Geesteren en volg hiermee mijn collega Bernard Knuif 
op. 

Bernard heeft de afgelopen jaren veel gedaan voor Geesteren en 
heeft, met pijn in zijn hart, zijn rol als buurtman neer moeten leggen 
omdat het niet meer te combineren is met zijn rol als projectleider 
Glashoes. Ik ga mijn uiterste best doen om een waardig opvolger 
van hem te zijn. 

Het geeft mij energie om me in te zetten voor Geesteren. Zo ben ik 
betrokken bij de gymzaal, de Open Club, Regionomisch Geesteren 
en de gebiedsontwikkeling rondom de nieuwe school. Wat is de 
beste plek voor de school voor nu en de toekomst van Geesteren? 
En hoe kunnen we het beste combinaties leggen met bestaand 
maatschappelijk vastgoed? Een hele uitdaging, best complex en 
daardoor erg mooi om te doen. Ik vind het geweldig om te zien hoe 
inwoners van een dorp zo begaan zijn met hun dorp en wat ze hier, 
in hun vrije tijd, allemaal voor doen. Petje af! 

Mijn eigen vrije tijd besteed ik 
graag buiten. Ik hou van hardlopen, 
van fietsen, wandelen of in de tuin 
werken. Gezellig in de tuin zitten 
met het gezin en/of met vrienden 
doe ik ook graag. Een andere hobby is op 
vakantie gaan.  In de zomer met de tent richting Italië 
of Spanje en in de winter op skivakantie. Verder ben ik 
coach/mede-trainster van de voetbalteams van beide 
dochters en mag ik, net als vroeger, hierdoor weer vaak 
op het voetbalveld staan. Tot slot neem ik af en toe de tijd 
om een boek te lezen. 

Samen met Geesteren hoop ik de komende tijd mooie 
dingen te kunnen realiseren waar we over 20 jaar met 
een voldaan en goed gevoel op terug kijken.

Even voorstel len: Jan Arkink Wie is Buur(t)vrouw 
Bianca Menderink?


