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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Vanwege COVID-19 kon de gezamenlijke nieuwjaarsborrel (met Oranjevereniging en Vrouwen van 
Nu) helaas niet doorgaan. 
 
Koffieochtenden in het Buurtschapshuis 
Vanwege corona vond de koffieochtend slechts driemaal plaats, in augustus, september en 
oktober. De ochtenden worden steeds goed bezocht door zo’n 15-20 personen.  
 
Kroegavonden in het Buurtschapshuis 
Vanwege corona vond de kroegavond slechts tweemaal plaats, in september (in combinatie met 
de ALV) en oktober. 
 
Vrijheidsmaaltijd 
Vanwege corona kon de vrijheidsmaaltijd (oorspronkelijk gepland in 2020) ook dit jaar niet 
doorgaan op 30 maart. De viering van 75 jaar vrijheid is uitgesteld naar 2022. 
 
Pumptrackbaan 
Na het succes van de pumptrack try-out in 2020 in Silvolde heeft de gemeente Oude IJsselstreek 
een mobiele pumptrackbaan aangeschaft. Helpgewoon Buurtsport en Pumptrack Oude 
IJsselstreek trokken met deze baan door de gemeente in de maanden april en mei. Toen duidelijk 
werd dat de organisatie slechts een aantal kernen langsging, heeft Sinderens Belang zichzelf 
gemeld met de oproep om de baan op het sportveld te plaatsen. Vervolgens werden wij in juni één 
dag tevoren verrast met de mededeling dat de baan twee weken zou worden geplaatst. Ondanks 
de korte voorbereiding heeft onze jeugd de baan goed weten te vinden en er met veel plezier 
gebruik van gemaakt. Later in het jaar hebben enkele ouders in een hoek van het sportveld een 
klein fietscrossbaantje gemaakt. 
 
Behoud basisschool De Wegwijzer 
In oktober 2020 heeft het bestuur van Sinderens Belang gevraagd om een overleg met het bestuur 
van Paraat scholen over de toekomst van de school. De toen net nieuwe directeur wilde hierover 
geen uitspraken doen zonder de bestuurder erbij en zou een vervolgafspraak maken. Deze is er 
ondanks vragen van onze kant nooit gekomen, totdat in februari 2021 naar buiten kwam dat 
Paraat onze school wil sluiten per augustus 2022. Een groot deel van het bestuur heeft zich 
vervolgens het hele jaar ingezet om deze sluiting te voorkomen. Er is een actiegroep opgericht met 
daarin een flink deel van de ouders, maar ook oud-ouders en oud-leerlingen. Met de actiegroep 
zijn de volgende acties opgezet:  

- gesprekken met bestuur Paraat scholen, MR, gemeente, andere schoolbesturen (Accent, 
Essentius e.a.), andere scholen (IJzervoorde, Halle), gemeenteraadsfracties 

- brieven gestuurd aan schoolbestuur, MR, Raad van Toezicht, gemeenteraad 
- aanbieden brief aan gemeenteraad door alle kinderen met huifkar 
- inspraak gehouden in vergadering gemeenteraad 
- ouders benaderd om kinderen toch naar onze school te laten gaan 
- publiciteit: vele artikelen in de pers, filmpje met Frans Miggelbrink, opname Regio8 
- plaatsen van banners bij alle ingangen van het dorp 



 

 

- studiebeursactie: winactie dankzij gelden beschikbaar gesteld door de Sinderense 
gemeenschap 

- gesprekken met kinderopvangorganisaties en voorbereiding eigen kinderdagopvang 
 
Alle acties hebben helaas niet mogen baten. Per februari 2022 heeft Paraat het definitieve besluit 
genomen om de school te sluiten per augustus 2022. Wij hebben onze vraagtekens bij de 
gevolgde procedure en beraden ons nog op vervolgstappen. Een bijzonder woord van dank is op 
zijn plaats aan iedereen die zich in of voor de actiegroep heeft ingezet om de school voor ons dorp 
te behouden. 
 
Bouwkavels Kromkamp 

In het voorjaar van 2021 heeft het bestuur (wederom) een brief gestuurd aan de gemeente om 
erop aan te dringen dat er eindelijk werk zou worden gemaakt van woningbouw op plan 
Kromkamp. Hierover is online overleg geweest met wethouders Ankersmit en Hiddinga. Er zijn 
bouwmogelijkheden voor starters en senioren (levensloopbestendige woningen). Dit heeft geleid 
tot een behoeftepeiling in november 2021. Er hebben zich voldoende belangstellenden gemeld, 
met wie in 2022 verder wordt gesproken over de mogelijkheden. 
 
Boskapellebusken 
Net buiten de komgrens was op de hoek van Boskapelle en Kapelweg al jaren een perceel 
landbouwgrond van 1,4 ha te koop. Sinderens Belang heeft het idee opgevat om dit perceel te 
kopen en in te richten als natuur, waarbij tegelijk andere functies worden gerealiseerd die voor 
heel Sinderen als gemeenschap meerwaarde hebben, zoals educatie, ontmoeting en ontspanning. 
Sinderens Belang heeft eind 2020 een werkgroep ingesteld om de haalbaarheid hiervan te 
onderzoeken. Er is samenwerking ontstaan met de Diaconie van de PKN te Varsseveld die het 
perceel wil aankopen en aan ons in pacht wil uitgeven, met mogelijkheid tot koop. In de loop van 
2021 is het perceel verworven, zijn mensen betrokken, is nagedacht over uitgangspunten, 
inrichting en organisatie en is contact geweest met diverse organisaties. Een klein deel van het 
perceel (0,2 ha) is verkocht aan twee aanwonenden, zodat er ruim 1,2 ha overblijft voor ons mooie 
plan. Op 8 november heeft de werkgroep een informatieavond gehouden die goed bezocht werd 
door zo’n 75 personen. Een aantal mensen heeft zich al gemeld als vrijwilliger. In 2022 worden de 
plannen verder ontwikkeld en wordt financiering gezocht (via fondsen, subsidies, donaties en 
sponsoring). 
Uit de vele suggesties is ‘Boskapellebusken’ als naam gekozen. 
 
Sinderen opgelicht 
Samen met de Oranjevereniging is op 12 en 13 november het evenement Sinderen Opgelicht 
georganiseerd. Dit kon coronaproof en was een groot succes. Op beide avonden reden zo’n 100 
auto’s de route van 33 kilometer. Bij terugkomst kon er bij vuurkorven iets warms gedronken 
worden. Het overgrote merendeel van de huizen aan de route had wel iets verlicht in de tuin. Het 
voornemen is dit evenement in 2022 te herhalen. 
 
Natuurbegraafplaats bij de Kapel 
De PKN-afdeling Varsseveld heeft een gedeelte van de grond aangekocht naast de Kapel, met het 
voornemen om hier een natuurbegraafplaats te realiseren. De PKN heeft een werkgroep ingesteld 
die hiervoor de voorbereiding doet. Dit neemt enkele jaren in beslag. Sinderens Belang neemt deel 
in de werkgroep.  
 
 



 

 

Activiteiten Werkgroep Groen op Sinderen 
De Werkgroep Groen heeft afgelopen jaar geen activiteiten verricht m.u.v. Boskapellebusken. 
 
Burgerinitiatief Zonneparken 
Het Burgerinitiatief Energie in de Oude IJsselstreek ondersteunt de ambitie van de gemeente om 
in 2030 energieneutraal te zijn. Op basis van de 4 B’s (Begrijpen, Bedenken, Betrekken en 
Balanceren) wordt hier gezamenlijk invulling aan gegeven. Het BEOIJ wil dat graag bereiken met 
draagvlak en medewerking van de inwoners van de gemeente OIJ. Ten aanzien van de 
energietransitie kent de gemeente twee belangrijke doelen richting 2030/2050: 
- Voldoen energieopwekking (ruimte vrijmaken voor opwekking van duurzame elektriciteit en 
hierop beleid voeren) 
- Verduurzamen van de gebouwde omgeving 
 
Om hier invulling aan te geven heeft de gemeente een werkplan opgesteld, dat 6 programmalijnen 
kent. BEOIJ richt zich daarbij met name op de programmalijnen 1,3 en 6: 
 
1. Realisatie van opwek van grootschalige duurzame elektriciteit (hier vallen onder meer de twee 
tranches zonnevelden onder)  
3. Het verduurzamen van woningen, met de focus op het besparen van aardgas en elektriciteit bij 
bewoners. 
6. Het beter betrekken van de inwoners van de gemeente bij de energietransitie en het 
ontwikkelen van plannen. 
 
Activiteiten met en voor statushouders 
In 2020 en 2021 woonde er nog één statushouder aan De Kromkamp, die geen behoefte heeft aan 
contact. Sinderens Belang wordt door gemeente en Wonion niet geïnformeerd over of betrokken 
bij de komst van nieuwe statushouders. We weten via via dat er in het najaar van 2021 weer twee 
statushouders zijn komen wonen, afkomstig uit Syrië en Pakistan. 
 
DorpsBelangenOverleg Oude IJsselstreek 
In 2021 vond er éénmaal een regionaal overleg plaats tussen de dorpsbelangenorganisaties in 
onze gemeente. Ditmaal in Netterden. Sinderens Belang was aanwezig. Er werd onder meer 
gesproken over het Achterhoekse Mobiliteitsnetwerk, de energietransitie en de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
 
Project Langer Veilig Thuis Wonen 
Deze pilot uit 2019 is uitgerold over de hele Achterhoek en draait inmiddels zelfstandig. Zie 
https://leefsamen.nl/. Leefsamen is erop gericht om ouderen als zij minder zelfredzaam worden, 
veiliger en langer thuis te laten wonen door slimme alarmering m.b.v. sensoren en een app op de 
telefoon van een of meer contactpersonen. Sinderen heeft ook meegedaan. Er is niet precies 
bekend hoeveel Sinderense inwoners gebruik maken van de mogelijkheden, vermoedelijk een 
tiental.  
 
Gemeentelijke opschoondag 
Vanwege corona kon deze in het voorjaar van 2021 niet plaatsvinden. In het najaar van 2021 vond 
deze wel plaats, maar vanwege de vele activiteiten heeft het bestuur ervoor gekozen deze keer 
niet mee te doen. Vrouwen van Nu Sinderen maakte dezelfde keuze. 
 

https://leefsamen.nl/


 

 

Plattelandsraad 
Vanwege verschil van inzicht over rollen en taken is de Plattelandsraad helaas in 2021 
opgehouden actief te zijn. Sinderens Belang was altijd agendalid en werd nu gevraagd actief lid te 
worden van een nieuw verenigingsbestuur, waaruit een nieuw dagelijks bestuur zou worden 
benoemd. Het bestuur van Sinderens Belang ziet hier geen mogelijkheid toe en heeft dit aan het 
oude bestuur van de Plattelandsraad laten weten. 
 
 
SAMENSTELLING WERKGROEPEN 
 
Voor Sinderense activiteiten waren afgelopen jaar de volgende werkgroepen en personen actief: 
 

Actiegroep De Wegwijzer Carla Nieuwenhuis, Johan Klein Wolterink, Madelon Ankersmit, 
Marjon Groot Nibbelink, Dianne Masselink, Wilma Mossink plus een 
groot aantal ouders, oud-ouders en een oud-leerling 

Werkgroep 
Boskapellebusken 

Marjon Groot Nibbelink, Harm Boesveld, Anna Kemp, Aart Stans, 
Jurgen Hulst, Dolf Wisselink, Wim Gesink 

Werkgroep 
Natuurbegraafplaats 
(PKN) 

Johan Klein Wolterink 

Koffie-ochtend en 
kroegavond 

Madelon Ankersmit en Marjon Groot Nibbelink 

Bouwkavels Kromkamp Wilma Mossink en Dianne Masselink 

Stichting Beheer 
Buurtschapshuis 

Carla Nieuwenhuis en Wim Gesink (SB), Erwin ten Haaff, Herman 
Vreman, Edward Berendsen, Henk Knuvers 

Werkgroep Groen Joop Lammers, Berd Westerveld, Charlotte Westerveld, Anna Kemp 

Onderhoud 
Herinneringsmonument 

Dick Kobes 

Beheer klok Hendré Masselink 

Hijsen en strijken vlaggen 
op bijzondere dagen 

Sander Vredegoor 

Kerstboom Wim en Maik Gesink en Wim Bulsink 

Website & Communicatie Hans Grimbergen, Marjon Groot Nibbelink, Alda Neevel, Johan Klein 
Wolterink 

 
 
COMMUNICATIE & PR 
 
Tussentijdse communicatie met de leden vindt plaats via de mail. Alleen bij belangrijke 
onderwerpen wordt de post huis-aan-huis bezorgd bij die leden die geen email gebruiken. In 2021 
is éénmaal een informatiemail verzonden en zijn diverse aankondigingen per mail doorgestuurd 
aan de leden.  
De website www.sinderen.com valt onder verantwoordelijkheid van Sinderens Belang. Onze 
webmaster Hans Grimbergen heeft ook dit jaar weer gezorgd dat nieuws dat hem bereikt snel op 
de site wordt geplaatst, waarvoor onze grote dank. Verder gebruikt het bestuur de 
Facebookpagina van Sinderens Belang om te communiceren met leden en anderen. 
 
 
 

http://www.sinderen.com/


 

 

VERENIGINGSZAKEN 
 
De vereniging telt op 31 december 2021 233 leden/donateurs. Per 1 januari 2021 was dit 225. In 
2021 hebben 4 leden opgezegd (vanwege overlijden of verhuizing) en hebben zich 12 nieuwe 
leden aangemeld.  
 
De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2021 als volgt:  
Wilma Mossink voorzitter 
Marjon Groot Nibbelink secretaris & ledenadministratie 
Wim Gesink penningmeester 
Carla Nieuwenhuis bestuurslid 
Madelon Ankersmit bestuurslid 
Jan Brouwer bestuurslid tot ALV in september 2021 
Alda Neevel bestuurslid 
Johan Klein Wolterink bestuurslid 
Dianne Masselink bestuurslid 

 
Nico de Vries draaide als aspirant bestuurslid mee vanaf september 2021. 
 
Het bestuur vergaderde 10 maal (gedeeltelijk online). 

 
Voor akkoord 14 maart 2022: 
 
De voorzitter,      De secretaris, 

 
 
 

 
W.A.M Mossink      M.A. Groot Nibbelink 

 


