Vergadering d.d. 2 juni 2014

DB-2014-06

Aanwezig: Andries, Pieter, Jan Reinder, Henk W., Henk P.
Afwezig:
Gerard
Gasten:

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (12 mei 2014) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Toevoerkanaal 100 jaar
Extra overleg op 19 mei: Mens en Welzijn; terugblik
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Etentje met het bestuur ( Andries)

Jaarmarkt in juli voorbereiden
9. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
10. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet en ieder welkom.

2.



Evert Kluin heeft een hart operatie ondergaan. Verzoek van Andries om bestuursleden te
informeren als men van bepaalde zaken op het dorp op de hoogte is.



Complimenten aan Jan Reinder voor zijn bezoek aan de Middenhof ’s Heerenloo.



Op de vergadering van 7 juli komt Ineke Omvlee, samen met een collega, van IJsseldal
Wonen om toelichting te geven Wat brengen wij in:
- Wat er in het dorp gebeurt;
- Wat kunnen de bewoners voor het dorp betekenen, b.v. de bloembakken.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda




3.

Toevoegen: bloembakken;
Toevoegen: huiskamertheater op 31 augustus 2014;
Toevoegen: fotoboek Terwolde e/o ( Jan Lubbers );

Verslag vergadering (12 mei 2014) en actiepuntenlijst
Het verslag wordt, met dank aan de samensteller, goedgekeurd.
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4.

Ingekomen stukken



5.

Nieuws voor de website


6.

Andries zal nog een verslag maken van de bijeenkomst op 19 mei j.l.;
Pieter zal de buurtcoach(en) van Klarenbeek uitnodigen om van gedachten te wisselen over
de invulling van een buurtcoach en sportcoach binnen een dorpsgemeenschap. Gegevens
van Klarenbeek beschikbaar bij Aranka Bos, Mens en Welzijn 0571-279095

Komende acties





9.

Geen voortgang

Extra overleg op 19 mei met Mens en Welzijn



8.

Geen nieuws.

Toevoerkanaal 100 jaar


7.

De vergadering op 7 juli 2014 gaat gewoon door;
Pieter Nijhof en Henk Wassink in verband met vakantie afwezig.

Nieuwbouw: geen voortgang;
School: geen voortgang;
Molen: geen voortgang;
Jaarmarkt in juli voorbereiden: er is nog geen definitief besluit genomen om dit jaar een
kraam te huren.

Bloembakken





De tegels onder de bloembakken zijn gelegd. De bak aan het Ieuwland is niet geplaatst,
niemand wist ervan en er was ook geen plaats voor;
De bak van het Ieuwland is nu geplaatst op de hoek Molenweg / Wolterkampsweg;
De twee bakken die bij het Dorpshuis zijn geplaatst worden naderhand verplaatst naar de
nieuwe school;
Op de volgende locaties staan nu bloembakken:
1. 1x Hoek Vaassenseweg;
2. 2x Dorpshuis, later nieuwe school;
3. 1x Kerk;
4. 1x Bij de rustende landman;
5. 1x Hoek Molenweg / Wolterkampsweg;
6. 1x Everwijnstraat;
7. 1x Medisch Centrum;
8. 1x Hoek Twelloseweg / Wijkseweg;
9. 1x Twelloseweg centrum
In totaal staan er nu 10 bloembakken in het dorp.
Andries zal de heer Uenk van het Ieuwland nog bericht geven over het niet plaatsen van de
bloembak.

10.

Huiskamertheater


Op initiatief van IJsselID worden zondag 31 augustus 2014, op diverse locaties, in het dorp
korte voorstellingen gegeven. Doel is mede om de IJsselvallei te promoten. Het programma
wordt binnenkort bekend gemaakt.

www.terwolde.net

Blad 2 van 3

DB-2014-06

11.

Fotoboek Terwolde
 Idee van Jan Lubbers, moet nog nader worden uitgewerkt.

12.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


12.

Geen vragen.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
21:35 uur.

Volgende vergadering:
Maandag 7 juli 2014

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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