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Plaatselijk Belang
Steenwijksmoer

BEDANKJE
Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Schalm wil bij deze
alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. In het voorjaar
van 2016 zal dit op gepaste wijze nog een vervolg krijgen.
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Wie is de nieuwe Max Verstappen?
Agenda:
11 januari 2016
Overleg verenigingen
25 januari 2016
Jaarvergadering
PB

Interessante informatie:
 30km-zone

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

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.
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 AED

Niemand kan er
meer om heen,
overal in het dorp
staan kranen, hekken, zandbulten en
zijn er omleidingen. Er wordt
keihard gewerkt
aan de nieuwe
riolering en de 30km zone. Er zijn
nog wel wat op-/
aanmerkingen,
maar daar zijn de
uitvoerder i.c.m.
de gemeente en
PB druk mee bezig om deze op te
lossen.
Eén daarvan is de
verandering van

de snelheid in de
dorpskern: 30

KM.

De borden staan er
nog niet, maar dat
wil niet zeggen dat
wij ons daar niet
aan hoeven te
houden. Het is één
grote racebaan,
wie is de snelste
en wordt de opvolger van Max Verstappen? Bij deze
een oproep aan
iedereen: DENK
AAN UW SNELHEID!! Als wij als
bewoners al lak
hebben aan die

regels, hoe kunnen
we dan anderen
hierop aanspreken? Er zijn veel
kinderen in ons
dorp. Hoe kunnen
wij hen veilig de
straat op sturen als
de buurman er met
grote snelheden
voorbij rijdt? Te
laat is te laat en
over de consequenties willen we
niet eens nadenken.
Dus minder gewoon uw snelheid
in de dorpskern!!

OPROEP: AED-vrijwilligers
Iedereen kent wel
de AED-kast die
bij Dorpshuis De
Schalm hangt. We
hebben er helaas
al meerdere keren
gebruik van moeten maken. Maar
wie kan dit apparaat eigenlijk bedienen?

Gerhard Grootoonk (Past. Slosserstr. 8) is coördinator van dit geheel en zou graag
willen weten wie
zich al als AEDvrijwilliger heeft
aangemeld bij
http://
www.hartslagnu.nl

Geef je naam,
adres en telefoonnummer door aan:
gerhardonline
@gmail.com
Dan kan hij een
overzicht maken.
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Senioren van Nu
In 2013 is Senioren
van Nu – Steenwijksmoer (SvN) ontstaan
uit een enthousiaste
samenwerking tussen
vriendinnen
en
dorpsgenoten Gerda
Dingenouts en Linette Hemel.
De laatste jaren zijn
verreweg de meeste
activiteiten voor

de
oudere
bewoners
(60+) van Steenwijksmoer verdwenen en het bleek dat
er een sterke behoefte onder deze ouderen bestaat, betrokken te worden bij de
samenleving. In mei
2013 besloot SvN tot
het verspreiden van
een enquête onder de
oudere bewoners van
het dorp, waarin zij
hun behoeften konden aangeven. Hieruit kwam duidelijk
naar voren dat het
merendeel van de
oudere inwoners de
behoefte heeft om in
ieder geval maandelijks deel te nemen
aan een activiteit

Steenwijksmoer online
(een
kook&eetproject, creatieve
workshops,
een
museumbezoek,
een theaterbezoek
en activiteiten met
jongeren).
Sinds september
2013 is SvN met
deze activiteiten
gestart (op de laatste vrijdagmorgen
van de maand).
Door
gerichte
activiteiten te organiseren worden
er kansen gecreëerd om de zelfredzaamheid,
maatschappelijke
participatie
van
ouderen wonend
in Steenwijksmoer
te vergroten. Het
initiatief
wordt
gesteund door een
groep
vrijwilligers, die hulp
bieden bij zaken
als vervoer en het
aanbieden
van
verschillende
workshops.
De
kosten van de
activiteiten worden per activiteit
bepaald en op de
deelnemers
zelf
verhaald.
In september 2013
gaf het kerkbestuur van de St.
Franciscus Parochie aan dat zij
SvN hulp wilden
bieden, door het
aanbieden van een
tijdelijke activitei-

tenlocatie. Inmiddels is er
besloten
om
(m.i.v. januari
2016)
het
kook&eetproject uit te
breiden naar 2x
per maand.
Hebt u belangstelling
(als
vrijwilliger of
als deelnemer)
of wilt u informatie over het
project
dan
kunt u contact
opnemen (na
18.00 uur) met
Linette Hemel
tel.nr.
0524515085 of Gerda Dingenouts
tel. nr. 0634827713.

Ook kunt u
onze website
raadplegen
http://
seniorenvannusteenwijksmoer.nl
U bent van
harte welkom!!

De website staat
online, zie adres
op de achterzijde
van deze nieuwsbrief. Op deze site,
die bedoeld is
voor het gehele
dorp, vindt u de
agenda van de
diverse

activiteiten in ons
dorp, links
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.
Herkent u ze?

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

Te vroeg geknalt, naar HALT
De feestdagen
komen er weer
aan en daar hoort
ook het afsteken
van vuurwerk
bij. Niet voor
iedereen is dit

prettig. Sommige
mensen en dieren
hebben hier last
van. Houdt daarom rekening met
hen!
U mag vuurwerk

alleen afsteken
tussen 31 dec.18.00
uur en 1 jan. 02.00
uur. U kunt een
boete krijgen als u
zich hieraan niet
houdt.

OPROEP: VISIE
De gemeente
Coevorden wil
graag dat elk
dorp gaat nadenken over wat er
leeft en speelt in
het dorp, hoe
men de toekomst ziet en
wat men daarvoor benodigd
is.
Onderwerpen
kunnen zijn:
infrastructuur,
ouderenzorg,

woningbouw,
groenvoorziening
en openbare ruimtes.
Plaatselijk
Belang is initiatiefnemer in dit traject,
maar is daarbij uw
hulp nodig.
We hebben hierover al gesproken
met de verenigingen, maar willen u
als bewoner ook de
kans geven om uw
input te leveren.
Hoe ziet u Steen-

wijksmoer 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:
khelms
@steenwijksmoer.info

