Notulen Dorpsraad Groeningen
Aanwezig: Moniek, Diny, Maike, Jill, Tonny
Afwezig: Rianne (Suriname)
Aansluitend aan het geslaagde bezoek van het College van B&W aan Groeningen, aan
museum Van Postzegel Tot Tank, is spontaan een DR- vergadering ingelast en dus zonder
agenda en te bespreken notulen.
Hemelvaartsdag:
Ivm de Symphonica- activiteit die dit jaar op Hemelvaartsdag georganiseerd wordt door het
gilde, verzorgt de DR dit jaar géén dorpsactiviteit. Dit wordt, in samenwerking met het gilde,
gecommuniceerd naar de inwoners middels een brief. Maike heeft een brief opgesteld en
mailt deze naar Rini Peeters, organisator namens het gilde.
5 mei:
Om 12.15 uur wordt het bevrijdingsvuur in Groeningen, bij de kapel, gebracht door atleten
van de atletiekvereniging. Maike maakt een brief waarin alle inwoners uitgenodigd worden
hier bij te zijn, en gevraagd wordt of ze de Groeningse vlag uit willen hangen.
Bij het overdragen van het vuur naar de fakkel wordt de grote vlag bij de kapel gehesen.
Moniek richt als voorzitter een woordje aan de aanwezigen.
Er wordt een boom geplant (Jill vraagt Stephan) waarbij een stenen plaat (Tonny regelt met
vd Rijdt) komt met de tekst:
Ter herinnering aan
Leven in 70 jaar Vrijheid
Groeningen, 5 mei 2015
Bij de boom wordt een koker met daarin de teksten die door het publiek van 14 maart “Leven
in 70 jaar vrijheid” zijn, begraven. De briefjes komen in een koker. Of dit plan door kan gaan,
wordt overlegd met het kapelbestuur (Tonny vraagt Nel Ebben). Het zou mooi zijn als Lars
Reen enkele liederen wil zingen (Moniek vraagt Lars).
De fakkel die aangestoken wordt met het bevrijdingsvuur staat in een stookpot (Jill) met
daaromheen hout. Op het vuur gaan hamburgers, frikadellen en uien gebakken worden, voor
iedereen die aanwezig is. Eromheen staan hangtafels (Jill) en bij minder weer staat er een
partytent (Jill).
Boodschappen: hamburgers, frikadellen, broodjes, koffie, thee, melk, suiker, aanmaak, cola,
spa rood, sinas, bier, wijn (Maike) Curry, mayo (Jill)

Maike mailt Ad dit programma door. Vraagt meteen hoe het met te reserveren plaatsen bij de
voorstelling in Overloon zit. Tevens hoe we de declaraties van 14 maart in moeten dienen bij
BING.
Woningmarkt Vierlingsbeek:
Maike heeft contact gehad met Bram Versteegen. De info van William Meulman over
Groeningen wordt meegenomen in de presentatie aankomend weekend op de Woningmarkt.
Leefbaarheids budget:
Moniek heeft een brief ontvangen dat deze overgemaakt wordt.
Kermis:
Moniek en Maike hebben een heel positief gesprek gehad met Antoine Eijkens en Anke vd
Hulst. We mogen de kermis voortzetten op de voet van afgelopen 2 jaar. De lening van
€1000,- hebben we niet nodig, vanuit de DR-rekening kunnen we dit voorschieten.
Tijdens het College-bezoek maakte wedhouder Willy Hendriks bekend dat besloten is dat
Groeningen een hoger bedrag krijgt voor de kermis!!! Dit is inclusief de stroomkosten die
voorgaande jaren aan De Zandpoort werden overgemaakt. Andere dorpen kost het de
gemeente ook geld om de kermis te organiseren, daarom is er voor Groeningen ook dit
bedrag. Dit is een heel mooi bedrag en de kermiswerkgroep is hier zeer blij mee!
De kermiswerkgroep is dit jaar uitgebreid: Moniek is rond de kermisdatum uitgeteld en kan
dus niet volledig meedraaien. Vanuit de DR sluit Jill aan. Ook Daniëlle Hermens wil graag
aansluiten, en organiseert vanaf aankomende vergadering mee.
Symphonica in Sporto:
Alle verenigingen hebben een uitnodiging gekregen deel te nemen aan de grande finale op 5
juli. Uiteraard doen wij als DR hier aan mee en er worden direct creatieve ideeën geopperd
over hoe onze prestatie er uit zou kunnen zien. Dit komt goed! Het enthousiasme en de
ideeën zijn er!
WMO/transitie jeugdzorg:
Moniek heeft een brief gekregen met uitleg en de vraag 3 en 10 juni vrij te houden voor een
bijeenkomst waar eea uitgelegd zal worden over de stand van zaken. Maike wil hier naar toe.
Komen we in mei op terug.
Verder:
Tonny: kijkt de statuten na
Moniek- Jill: gaan aan de slag met de kalender
Maike: zoekt terug ‘eigen kern op de kaart’
Jill: batterijen AED’s zijn besteld
Volgende vergader data:
11 mei
8 juni
13 juli
14 september

12 oktober
9 november
14 december

