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Met de enquête is er een basis 

gelegd nu op naar concrete plannen 

en actie, alles voor een aantrekkelijk 

Rekken nu en in de toekomst! 

Mijn naam is Anita ten Brinke.  
Ik woon aan de Den Borgweg 20 in Rekken. 

Hier heb ik samen met mijn man een recreatie 
bedrijf. Daarnaast werk ik part time als 

verpleegkundige bij GGNet. Het behoud van de 
leefbaarheid in Rekken vind ik erg belangrijk. 

Hoe zorgen we er samen voor dat jong en oud 
op een prettige wijze in Rekken kunnen blijven 

wonen. Hier wil ik me hard voor maken. 
Daarom heb ik me aangemeld bij de 

projectgroep doorstroming op de 
woningmarkt. 

 

Hoi, ik ben Joyce Roerdink. Ik ben 

werkzaam als Ergotherapeut op een 

revalidatie afdeling. Met mijn werk ben ik 

veelal in contact met ouderen en denk ik 

mee op het gebied van woonomgeving en 

woningaanpassingen. Met mijn 

achtergrond denk ik dat ik een goede 

bijdrage kan leveren om helder te krijgen 

wat de wensen zijn van de doelgroep waar 

wij ons mee bezig houden. 

 

Vertel me UW woonwens? 
Ik wil in REKKEN blijven wonen, maar hoe?      

Ik ga voor groei en behoud van kleine kernen! 
 

Veiligheid, bereikbaarheid, buurtgevoel en wie 
meepraat heeft een stem. Daarom doe ik mee 

om Rekken aantrekkelijk te houden. 

Ik wil me graag inzetten voor 

de leefbaarheid in Rekken voor 

jong en oud! 

Henny van Doorn 

Joyce Roerdink 

Henk Weijers 

Anita ten Brinke 

Wouter Grooters 

Ludy Koldeweij 
Lotte Roos 

Het is fantastisch om in Rekken te 

wonen……….hoe zorg je ervoor dat 

ook de volgende generatie hier met 

plezier kan (blijven) wonen? 

Mensen verbinden om samen 

wonen en leefbaarheid in 

Rekken  te verbeteren daar zet 

ik me graag voor in. In het 

project Aantrekkelijk Rekken zijn 

we als inwoners aan zet, samen 

gaan we ervoor! 


