Notulen dorpsraadvergadering maandag 12 maart 2018
Opening en welkom door voorzitter Moniek
Sten Duijkers sluit voor de eerste keer ook aan bij de vergadering.
Govert Ketelaars sluit ook aan bij de vergadering. Hij is hier namens SANK (Stichting
Sint Antonius en Sint Nicolaas Kapel) en zij beheren de inkomsten van de
köpkesmert. Hij ligt toe wat zij precies doen en wat wij als dorpsraad hier nog in bij
kunnen dragen/mee te maken kunnen krijgen.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website.
De notulen worden goedgekeurd. Rianne zorgt ervoor dat de notulen naar de griffier
van de Gemeente Boxmeer verstuurd worden. Ook zorgt zij ervoor dat de notulen op
de website van Vierlingsbeek – Groeningen geplaatst worden.
2. Ingekomen post
b; erfgoedfabriek
Erfgoed in dorpen en hoe je dit kan behouden en beschermen. Er is op 6 april een
bijeenkomst hierover in Tilburg. Moniek stuurt de uitnodiging door aan Govert en
Han.
3. Etagelinde
De gaten zijn gegraven en het beton is gestort. Over een paar weken wordt de hele
stelling gezet.
4. WIU
Aanpassingen riool en verlichting aan de Molenweg zijn de uitvoeringen die al
gepland staan.
5. Presentje nieuwe bewoners
De brief is inmiddels uitgegaan. Het begint stilletjes aan te lopen er zijn al wat
‘aanmeldingen.’ Maike, Jill en Rianne plannen een datum om bij elkaar te komen.
6. Hemelvaart
Dit jaar is er geen dorpsactiviteit. We brainstormen over het eten van die dag. Er is
sowieso een springkussen aanwezig. Jill regelt het springkussen.
- Pizza  Jill
- Barbecue met hamburgers en saté (eventueel met broodje) + salade  Moniek
- Ijskraam  Jill

- voor de kinderen friet
Volgend jaar een Duits thema.
7. Etentje DR
Het etentje is op zaterdag 12 mei. Tonny regelt het etentje.
8. Rondvraag
- De volgende vergadering is de laatste vergadering van Tonny.

