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Bestuurswisselingen
Per februari heeft André Cremer afscheid genomen van
PB. Na heel wat jaren geeft hij het stokje graag door.
Een opvolger voor hem is gevonden in Lia Dekker.

Plaatselijk
Belang
Steenwijksmoer

Wij bedanken André nogmaals via deze weg voor zijn
jarenlange inzet.
Per juni heeft ook Hennie Dekker besloten de taken van
PB neer te leggen. Zijn functie wordt overgenomen door
Nick Bosman. Hennie zal nog op gepaste wijze in het
zonnetje worden gezet.

Juli 2016

Nieuwsbrief

Lia en Nick welkom en
succes!

Agenda:

Interessante informatie:

19 september
2016
Overleg
verenigingen

Opening Brink

Opening Brink

Plaatselijk Belang Steenwijksmoer is een stichting die de
belangen behartigt van alle inwoners van
Steenwijksmoer.

Dorpshuis “De
Schalm”
Website
30km zone

Regelmatig hebben wij contact met het gemeentebestuur
van Coevorden over deze en andere actuele zaken. U kunt
altijd een beroep doen op Plaatselijk Belang door contact
op te nemen met één van de bestuursleden.

Bestuur Plaatselijk Belang Steenwijksmoer

www.steenwijksmoer.info
pb@steenwijksmoer.info

Voorzitter

Nick Bosman

Secretaris

Esther Wilpshaar

Penningmeester

Angelique OverwegMeijerink

Leden

Kars Helms en Lia
Dekker.

Op 30 mei j.l. was
het dan zover. De
Brink werd
officieel geopend
in aanwezigheid
van wethouder Jan
Zwiers, leden van
het PB, de school
en andere

geïnteresseerden.
De weergoden
waren ons goed
gezind en na een
woord van de wethouder en Hennie
Dekker werd de
dorpsvlag gehezen
door de
ontwerpster Sofie
Roelofs.

Aansluitend
konden we met
zijn allen in
Dorpshuis “De
Schalm” genieten
van een bak koffie
of thee met cake
en voor de
kinderen was er
ranja.
Wij kijken terug
op een geslaagd
moment!
Bij deze nieuwsbrief hebben wij
een
bestelformulier
gevoegd waarmee
u de dorpsvlag
kunt bestellen.
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Gevraagd namens Wim en Thea
Nu bijna een jaar als
beheerdersechtpaar
op Dorpshuis "De
Schalm" voelen wij
ons thuis.
Na een drukke start
van twee bedrijven,
(wat inmiddels al niet
meer zo is) hebben
wij onze draai hier
gevonden. Volgens
ons zijn we aardig
geaccepteerd.
Wij vinden het heerlijk om met de
jongeren te werken
maar ook met de
ouderen. Zowel met
Anjobema als Protos
hebben wij een goede
samenwerking.

Snackbar
Voor Anjobema
zijn wij zaterdagsavond een uurtje
open
om
te
snacken.
Maar
hier zouden de
inwoners
ook
gebruik
van
kunnen
maken,
wij zijn dan open
van 23.00 - 24.00
uur.
Samenwerking
Met het bestuur
van
Dorpshuis
“De Schalm” is er
ook een goede
samenwerking.
Zo
is
het
terrasmeubilair
vervangen.
Sponsoring
Inmiddels is er bij
Protos ook een
damesvoetbalelftal
gekomen, die wij
als Dorpshuis “De
Schalm”
gaan
sponsoren.
Op
vrijdagavond
trainen of spelen

Steenwijksmoer online
zij. Zo zal er
hopen wij
steeds
meer
vernieuwd
worden.
Suggesties?
Door
een
suggestie van
een inwoner is
er inmiddels op
de donderdag
in de winterperiode
een
biljartmiddag.
Wat wij graag
zouden willen
weten, is wat
wij voor de
bevolking nog
meer kunnen
doen,
bijv.
samen
eten,
uitleenpunt
voor
leesboeken
of
andere
activiteiten.
Kom
met
suggesties.
Thea en Wim
Mars

Vrijwilligers?
Om een nieuwe
invulling te geven
aan het terrein van
de tennisbanen zijn
we op zoek naar
enthousiaste mensen die samen met

ons dit willen
opzetten. We zitten
o.a. te denken aan
een beweegtuin.
Geef je op voor de
werkgroep via

liadekker@
steenwijksmoer.info en zorg
samen voor een
mooie invulling
van deze ruimte.

De website staat
online, zie adres

activiteiten in ons
dorp, links

op de achterzijde
van deze nieuwsbrief. Op deze site,
die bedoeld is

naar de sites van de
verschillende
verenigingen,
contactgegevens en
een blog geschreven
door
dorpsbewoners.
Bijzonder is dat er
ook oude foto’s en
films staan die
gerelateerd zijn aan
Steenwijksmoer.

voor het gehele
dorp, vindt u de
agenda van de
diverse

Herkent u ze?
Neem eens een kijkje en heeft u input
voor deze site in
welke vorm dan ook,
mail deze dan naar :
khelms@
steenwijksmoer.info

30 km zone gereed
Heeft u dit bord
rechts eerder
gezien?
Waarschijnlijk
niet, want er is
vrijwel niemand
die zich hieraan
houdt. Nadat de
bouwwerkzaamheden zijn

afgerond, geldt
er een maximale
snelheid van 30
km per uur in
deze gebieden.
We kunnen daar
niemand op
aanspreken als
we het zelf ook
niet doen. Deze

snelheidsbeperking
geldt niet voor niets.
Houd u er dan ook
aan voordat er echt
ongelukken
gebeuren of we
andere maatregelen
moeten nemen!

OPROEP: VISIE
Inmiddels is er
een werkgroep
opgestart die
zich bezig gaat
houden met het
uitwerken van
bepaalde onderwerpen uit de
visie van het
dorp

Steenwijksmoer. In
de vorige nieuwsbrief hebben we al
een oproep gedaan,
maar we willen

over 5 jaar? Wat zou u
graag zien in de
toekomst in uw dorp?
Wilt u uw ideeën
hierover met ons
delen, mail deze dan
naar:

u als bewoner
nogmaals de kans
geven om uw input khelms
te leveren. Hoe ziet
@steenwijksmoer.info
u Steenwijksmoer

