Vergadering d.d. 5 april 2016

DB-2016-04

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Anita, Henk W.
Afwezig:
Jan Reinder
Gasten:
n.v.t.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (8-3-2016) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Voortgang Wilhelminastraat
Dorpscontactpersoon
Terugblik Algemene Leden Vergadering 2016
Komende acties

Molen

Zomer in Terwolde op TV?

AST (reacties uit overleg)

Jaarmarkt?  2 juli (16.00 – 21.00 u.)

Jeu de boulesbaan
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen

2.

Ingevoegd: Anne Friedeman

Pieter Nijhof:
Ik heb vorige week telefonisch contact gehad met mevrouw A. Friedeman van Mens en Welzijn
Voorst.
We hebben o.a. gesproken over:
 ouderen gym in Terwolde;
 jong en oud verbinden;
 helpende handen.
 Gedeeld mobiel.
Anne wil graag een toelichting op deze punten geven en ik heb haar uitgenodigd voor onze eerste
bestuursvergadering op 5 april a.s. Anne is om 19:45 aanwezig.
Ouderengym: Doel: op een andere manier mensen laten ontmoeten; bewegen is belangrijk voor
ouderen (ziektepreventie). Op goedkope manier, lokaal ingebed. Nu in Terwolde start
ouderengym (vanaf 13 april; elke woensdagmiddag van 15.00 – 16.00 u. in de sportzaal van de
Olde Schole). Onder begeleiding van fysiotherapeut (Boombosch). Vervoer moet de groep
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onderling regelen. Bedoeld voor 70+ ers. Er is een subsidiepotje om Boombosch te betalen
(€20,00 per les) als er minder dan 8 deelnemers zijn (deelnemers geven eigen bijdrage á €2,50
per les).
Tot nu toe 2 aanmeldingen. De praktijkondersteuners van Medisch Centrum Terwolde zullen dit
ook bij deze doelgroep promoten.
Tijdens pilot zal ook onderzocht worden of vergoeding uit ziekenkosten mogelijk is.
Mens en Welzijn heeft ook een buurtsportcoach (gericht op ouderen). Toegang ook voor ouderen
(70+) zonder gebreken.
Ouderenadviseur & adviseur transities (Anne): verbinden van jong en oud (dorpshuis en
school). Gesprek gehad met Wiebe v.d. Meer. Wiebe bekijkt voor volgend overleg wat er al in
lessen hierover gedaan wordt of wat gemakkelijk in te passen is (inroepen ouderen). Wiebe:
misschien ouderen uit dorp, samen met leerlingen de zijkant-tuin / moestuintjes van de school
laten inrichten, opknappen en onderhouden (educatief voor kinderen).
In Terwolde is altijd zwerfvuilactie geweest (tot aantreden Wiebe).
Misschien informatie aanvragen bij school in Teuge (opgestart door dorpscontactpersoon Teuge),
waar dit nu al loopt. Het moet goed en gemakkelijk kunnen, anders werkt het niet. Kan gevraagd
worden in schoolkrantje, via Facebook, website. Voorster Nieuws, etc.
Anne Friedeman + iemand van DB schrijven stukje.
Helpende handen (onderwerp vanuit Anne’s ouderenadviseursfunctie): steeds meer mensen
langer thuis; goede vrijwilligersdiensten nodig die meer doen dan alleen datgene, wat in hun
functiebeschrijving staat. Mensen durven vaak geen hulp te vragen.
Via Ingrid Wolters (dorpscontactpersoon in Klarenbeek) informeren hoe dit in Klarenbeek is
opgezet.
Goede netwerken is een voorwaarde om het gemakkelijk op te starten. Eigen broek ophouden is
wel een kenmerk van Terwolde.
Hulp vragen cq. hulp aanbieden moet eigenlijk een vanzelfsprekend iets is in een dorp.
Even laten bezinken en dan een avond plannen voor Helpende handen. Ofwel een enquête
opstellen en laten invullen door mensen bij De Ontmoeting.
Anne zal ook de thuiszorg erbij betrekken; dan met Pieter bespreken hoe verder.
Gedeeld mobiel: benaderd door organisatie die dit gaan opzetten. Auto centraal beschikbaar;
gebruik reserveren. Gesubsidieerd door provincie. Iedereen kan het gebruiken, x euro per km en
y euro per uur. Weinig zicht op rentabiliteit, gebruik; lijkt vrij duur. In het begin leek het erg
positief; bij nader bestuderen steeds minder aantrekkelijk. Samobiel lijkt beter te functioneren (op
eerste gezicht).

3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
-

4.

Code alarm  Pieter geeft nieuwe instructies door aan AST + vraagt dat AST dit doorgeeft
aan alle sleutelhouders.
Peuken in de bloembak (bij voordeur). Emmer is weg. AK zorgt voor nieuwe emmer. AB
zoekt op marktplaats voor rookzuil.

Verslag vorige vergadering (8-3-2016) en actiepuntenlijst
Glasvezel: AK is hiermee bezig; nieuwe info.

www.terwolde.net
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5.

Ingekomen stukken
1 afmelding als lid.

6.

Nieuws voor de website
-

7.

presentatie Samobiel

Facebook acties en reacties.


8.

Geen voortgang

Voortgang Wilhelminastraat
Verslag maken; over 2 maanden weer contact hebben over voortgang (met HW)
Hulp aanbieden;
Acties met IJsseldal / gemeente samen met DB (zwaarder)
Geld: project organiseren; subsidie aanvragen.

9.

Dorpscontactpersoon
n.v.t.

10.

Terugblik Algemene Leden Vergadering 2016
AK vraagt Mevr. Reid (Wijkseweg) wat het kost om hondenpoepafvalbakken te plaatsen en te
legen. Dan bekijken wat we doen.

11.

Komende acties
-

12.

Molen
Geen voortgang
Zomer in Terwolde op TV?
Afgemeld.
AST (reacties uit overleg)
PN zal eerst overleggen over sleutel / penningmeester
Jaarmarkt?  2 juli (16.00 – 21.00 u.)
AK schrijft brief naar Streekevenementen Jeu de boulesbaan
Morgen heeft PN weer overleg met gemeente over materialen.
Snel starten.
Basisschool, AST, Archipel, bewoners: allemaal akkoord.
DB zorgt voor voorfinanciering van jeu-de-boulesbaan.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
HW niet op 3 mei aanwezig.

13.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
22:20 uur.

www.terwolde.net
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