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Pastoor J.H.
Wesselstraat 9
7741 PW
Steenwijksmoer

Voortgang projecten

Plaatselijk
Belang
Steenwijksmoer

Brink
We hebben een prullenbak en nog een bankje besteld
voor het Brinkje. Dus binnenkort zullen deze worden
geplaatst en zal het Brinkje nog meer aangekleed
zijn.

Nieuwsbrief
Februari 2018

Daarnaast zijn we in gesprek met het Waterschap
over het hekwerk rondom het gemaal. Dit zouden we
graag anders zien.

Jaarvergadering

Tennisbanen
Agenda:

De projectgroep van de tennisbanen is druk bezig
met het verkrijgen van de nodige gelden om het plan
tot uitvoering te (kunnen) brengen.

Interessante informatie:

19 februari 2018
Overleg verenigingen

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

5 maart 2018
Jaarvergadering
PB

Wervingscampagne

1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag (secretaris)

Steenwijksmoer.
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

U bent van harte welkom op onze jaarvergadering op
maandag 5 maart, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis “De
Schalm”.

Voortgang
projecten

4. Jaarrekening (penningmeester)
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
6. Bestuurssamenstelling: benoeming nieuw bestuurslid
Savi v/d Veen
7. Dorpsbudget: uitreiking door wethouder Jan Zwiers
8. Wervingscampagne
9. Pauze
10. Glasvezel: toelichting/stand van zaken door Trienus
Dunning van Glasvezel Zuidenveld

Voorzitter

Nick Bosman

11. W.v.t.t.k./Rondvraag

Secretaris

Esther Wilpshaar

12. Sluiting

Penningmeester

Angelique OverwegMeijerink, Lia
Dekker, Kars Helms
en Savi van der
Veen.

Leden
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FF voorstellen…
Hierbij wil ik me
graag aan jullie
voorstellen.
Mijn naam is Nick
Bosman 36 jaar en
sinds vorig jaar
voorzitter van
Plaatselijk Belang.
Na mijn studie in
Dronten werk ik als
vertegenwoordiger
in noord
Nederland.
Samen met
mijn
vrouw
Minarda
en onze 4
kinderen
wonen we
7 jaar aan de Hoofdweg. Onze oudste
twee kinderen zitten
bij mijn oude juf
Shirley op de Sint
Theresiaschool.
Voetballen doe ik in
het 5e elftal.
Omdat ik graag in
een leefbaar en gezellig dorp wil
blijven wonen en
deze ook weer door
wil geven, was de
keuze om mij in te
zetten voor

Plaatselijk Belang
niet zo moeilijk.
In mijn visie
wordt de
leefbaarheid van
ons dorp
grotendeels
bepaald door de
inwoners zelf.
We hebben te
maken met een
veranderlijke
overheid. Deze
zal meer verantwoordelijkheden
bij het dorp zelf
neer willen
leggen. Hiervoor
zijn we alle hulp,
groot en klein,
nodig.
Als voorzitter ga
ik mij de
komende tijd
inzetten om
structuur in de
organisatie te
krijgen. Door
meer verbinding
te krijgen in het
dorp en zaken
inzichtelijk te
maken kunnen
we hopelijk
efficiënter en
effectiever
werken met
elkaar. Daarnaast

Wervingscampagne
zet ik me in
om alle
mogelijkheden
te kunnen
benutten die
we
tegenkomen.
Ons dorp jouw
dorp zal de
komende tijd
veelvuldig
klinken. Voor
opmerkingen,
vragen
en
ideeën kunt u
mij altijd aanspreken.

Steenwijksmoer
Wil je ook je bijdrage leveren
aan een actief en
leefbaar Steenwijksmoer? Dan
is dit je kans!

Ons dorp

ven wij naar meer
vrijwilligers. Want
vele handen maken
licht werk. Met
ieders hulp wordt
ons dorp sterker!

Wij gaan binnenkort meer vrijwilligers werven
voor verschillende taken binnen
ons dorp.

We hebben een
aantal werkzaamheden geïnventariseerd. Met deze
taken kunnen wij
samen Steenwijksmoer bloeiend houGelukkig beden en aan de uitschikken de orga- straling van ons
nisaties en vere- dorp werken. Klusnigingen in
sen die plezierig
Steenwijksmoer zijn, die je samen
al over een aan- met anderen kunt
zienlijk aantal
uitvoeren, die goed
vrijwilligers. Als te doen zijn én die
je al zo’n actieve soms maar één keer
vrijwilliger bent, per jaar hoeven te
dan zijn we je erg gebeuren. Dus ook
dankbaar voor je aan liefhebbers met
bijdrage. Onze
weinig vrije tijd
vrijwilligers, het bieden wij een taak
fundament van
die zeker voldoeons dorp, zorgen ning schenkt.
ervoor dat ons
dorp leefbaar
Een greep uit de
blijft.
mogelijke taken:
Dit willen we
graag zo houden
en daarom stre-

- onderhoud tennisbanen/groen brink
- organiseren acti-

Jouw Dorp
viteiten
- diverse bestuursfuncties
- bakken binnen
dorp van plantjes
voorzien en onderhouden
- sociale functie
voor ouderen/hulpbehoevend
en (praatje)
Bovenstaande
is slechts een
greep uit de
mogelijkheden. We weten zeker dat wij
ook voor jou iets
geschikts zullen
hebben. Daarom
zullen wij in maart
en april huis-aanhuis gaan om te
inventariseren
welke behoefte er
van de inwoners is
om Steenwijksmoer
leefbaar te houden.
Samen gaan we er
voor!

