Notulen dorpsraadvergadering maandag 10 september 2018
Aanwezig: Martien Vervoort, Moniek Drost, Maike Ebben, en Sten
Duijkers
Gasten: Govert Ketelaars en Han Morsink
Afwezig: Rianne Jans, Jill Hartjes
Opening en welkom door voorzitter Moniek.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen
De notulen zijn goedgekeurd en Rianne zal ervoor zorgen dat deze op de website
geplaatst worden. Ook worden de notulen doorgestuurd naar de griffier van de
gemeente Boxmeer.
2. Köpkesmert
Govert en Han zijn te gast om van gedachten te wisselen over Köpkesmert. Het is
een oude traditie die sinds jaren hetzelfde is: ongeveer 25 mensen zijn ‘vaste gast’
en laten gemiddeld ieder € 100,- achter, waardoor de koppenverkoop jaarlijks een
stabiel bedrag van zo’n €2500,- oplevert. Dit bedrag komt sinds enkele jaren in het
beheer van SANK. Zij geven het uit aan onderhoud van de kapel.
De vraag vanuit SANK is nu: met welke wijzigingen kan Köpkesmert breder gedragen
en aantrekkelijker worden voor ook andere mensen. Het doel is niet in eerste
instantie om het meer op te laten brengen maar om meer mensen deel te laten
nemen aan deze traditie.
Ieder heeft zijn/ haar ideeën uitgesproken. Han maakt hier een verslag van en dit
wordt naar de DR verstuurd voordat het verslag verder verspreid wordt.
De DR neemt geen standpunt in en heeft alleen een meedenkende funktie.
3. WIU
Jill is afwezig en heeft niks doorgegeven wat voor ons van belang zou kunnen zijn.
Voor de volgende vergadering: is er iets aangegeven over werkzaamheden aan de
bermen van de Hultenhoek? Als er niks over vermeld staat, mogelijk een mail sturen
‘nav vragen van inwoners’
4. Convenant
Moniek heeft nog geen antwoord op haar mail gehad, heeft deze ook nog maar net
verstuurd. Het gaat in ieder geval om een samenwerking van Pantein, Mooiland,
SWOGB en De Haven. Dit staat te lezen op de internetpagina van de gemeente.

5. Nieuwe coördinator Wijk- en Dorpsraden
Andrea Rouland is de nieuwe coördinator WenD-en. Rietje Neydam gaat de nieuwe
functie van kernendemocratie-medewerkster invullen.

6. ‘k Wèt’t
Binnenkort wordt er in Vierlingsbeek- Groeningen voor de eerste keer de dorpsquiz ‘k
Wèt’t gehouden. Er is een Team samengesteld dat Groeningen gaat
vertegenwoordigen: Team Gruuninge. OP de quizavond krijgen de deelnemers 2
consumpties van de DR aangeboden en ook het inschrijfgeld wordt door de DR
betaald (€25,-)
7. Kermis
De kermis goed verlopen: het organiseren ervan gaat steeds makkelijker omdat de
werkgroep goed op elkaar is ingespeeld en ieder haar taken heeft. Er zijn veel
positieve reacties gegeven.
Het belangrijkste van alles: de kinderen hebben plezier gehad!
8. Etagelinde
We willen een informatiebord bij de etagelinde laten zetten, met daarop het wat en
waarom van de boom en de stellage. Jill gaat in Sambeek kijken wat daar bij de
Lindeboom bij staat. Rianne kijkt voor Maike de kosten na, die er gemaakt zijn voor
de etagelinde en de stellage. Dan kunnen we de kosten van de informatiebord daar
ook bij berekenen.
Staat voor aankomende vergadering weer op de agenda.
9. 75 jaar leven in Vrijheid
Sten en Maike hebben de plannen die er over zijn in Boxmeer aangehoord. Er zijn
binnen DR Groeningen al ideeën over. Afwachten wat er aan informatie over komt
vanuit de gemeente/ Bink
10. Rondvraag
Maike vraagt mogelijke nieuwe DR-leden
Vergaderdata:
8 oktober
14 januari
12 november
11 februari
10 december
11 maart
Juli en augustus geen vergadering.

8 april
13 mei
24 juni

