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Het bestuur is 6 keer bij elkaar geweest voor vergaderingen ( 25-2, 15-4, 6-7, 2-9, 30-9, 

18-11). 

 

- 10 januari hebben we de nieuwjaarsborrel gehouden bij Geertien. De opkomst was prima en 

de sfeer nog beter. 

 

- 5 maart was er in de Wielewaal een informatieavond van de gemeente over glasvezel en 

breedband. 

 

- 16 maart was er de jaarvergadering van het NUT. Afredend was de penningmeester Henk 

Kale. Als nieuw lid trad toe Jan Hulleman. Pieterke Pot wordt de nieuwe penningmeester. 

 

- 21 mei was er een avond bij Openbare Werken in Steenwijk. Het was een soort speed daten 

met alle ambtenaren en de Plaatselijke Belangen. Je mocht vertellen wat er in jouw buurt 

speelde. Diverse verkeers- en veiligheidsproblemen hebben we benoemd. Er werd steeds 

gewisseld na een aantal minuten. Het was een soort kennismaking met de nieuwe ambtenaren. 

 

- 5 september hadden we ons zomer uitje. Henk Oord heeft ons met een rondvaartboot van 

het Doevehuis rondgevaren door onze mooie achtertuin en daarna was er een bbq bij cafe “An 

‘t Waeter”. Het weer was redelijk. We hebben het droog gehouden, maar het was buiten bbq-

en en binnen eten. 

 

- 24 september werd er een quiz gehouden “Thuis in de kop”. Een flinke afvaardiging van 

ons gebied heeft daar hun kennis getest. Ze mochten door naar de volgende ronde. 

 

- 6 oktober was er weer een informatieavond in de Wielewaal over breedband/glasvezel. 

 

- 7 oktober hadden we in de Wielewaal een overleg met wethouder Dahmen en contact- 

ambtenaar Cor van de Velde. We hebben hier enige knelpunten besproken in het gebied. 

 

- 12 oktober was er een informatieavond over Nationale Park Weerribben-Wieden nieuwe 

stijl. Ze zijn een bestuur aan het vormen. Wie er voorzitter gaat worden is nog niet helder. 

Herman Hoogstraat en Dhr. van de Vegt zitten er in namens de Plaatselijke Belangen.  

Er moet in juni 2016 een plan op tafel liggen.  

 

- 19 oktober is er een herhalingscursus gehouden voor de vrijwilligers van het AED apparaat. 

De vrijwilligers uit Scheerwolde zijn ook aangeschoven. Zo kunnen we de kosten een beetje 

verdelen. 

 

- 12 december was de tweede ronde van de quiz “Thuis in de Kop” het was een leuke 

happening en onze vertegenwoordigers werden derde. 


