Buur(t)vrouw Geesteren
'Petje af voor de manier waarop de inwoners
zich inzetten voor Geesteren'
"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 variërend van evenementencoördinator, communicatieadviseur tot
beleidsmedewerker recreatie en toerisme. Sinds de ambtelijke samenvoeging
met de gemeente Tubbergen werk ik als projectleider en bedrijfsconsulent.
Als buur(t)vrouw probeer je de verbinding te leggen tussen de inwoners van een kern en de gemeente. Ik wil
graag laten zien dat de gemeente makkelijk bereikbaar is voor iedereen die dat wil. Samen werken met
inwoners om initiatieven en ideeën verder te brengen die bijdragen aan een mooi dorp waar het fijn wonen is.

Bianca Menderink

Het geeft mij energie om me in te zetten voor Geesteren. Bij veel projecten en initiatieven ben ik betrokken,
zoals het bewegingsonderwijs, de school, de Open Club en regionomisch Geesteren. Mooie en soms ook best
complexe projecten en daardoor een hele uitdaging. Ik wil hier als buurtvrouw een steentje aan bijdragen zodat
projecten en initiatieven ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. 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!

Getrouwd en moeder
van twee dochters
van 10 en 12 jaar
Woonplaats: Hengelo

Mijn eigen vrije tijd besteed ik graag buiten. Ik hou van hardlopen, 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."

Hobby’s: hardlopen,
fietsen, wandelen,
vakantie vieren,
voetbalcoach/trainster,
lezen

