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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 08 september 2020 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Harry ten Berge, Henk Beltman, Teun van Mechelen, Monica Dost, 
Christina Kromwijk, Gea van Vegchel (notulen) 
 

Afwezig: Rob Scargo, Reiny Klaassen, Lia Beunders 
 
Bezoekers/ gast:  
 
 
1. Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering sinds lange tijd. Naar aanleiding van het 
corona-virus, was de laatste vergadering op 11 februari jl. 
 

2. Afscheid Lia Beunders als bestuurslid 
Lia kon helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering. Het afscheid wordt doorgeschoven naar 
de volgende vergadering. 
 

3. Notulen d.d. 11 februari 2020 
Notulen zijn, onder dankzegging akkoord. 
* mbt het onderwerp grens weiland Staatsbosbeheer en Blauwgras/Reukgras => inmiddels is 
in het weiland een hek gezet door Staatsbosbeheer. Hierdoor wordt grens gebied 
Staatsbosbeheer en gemeente duidelijker, o.a. voor het onderhoud. 
 

4. Binnengekomen post/ mededelingen/ verzoeken/ extra agendapunten 

• Diverse mailtjes die binnen zijn gekomen, zijn doorgestuurd via mail. 
• Van voorzitter voor penningmeester: diverse brieven en bankafschriften overhandigd. 

 
Overige medelingen: 
Beheer zaaltje de Wanne (Henk) 
Naar aanleiding van oneigenlijk gebruik van sleutel door gebruiker (zaaltje gebruikt door 

iemand waaraan sleutel niet was overhandigd) ontstond niet gewenste situatie. 
Verzoek om beheer / sleutel van het zaaltje volgens afgesproken regels te doen. Zowel mbt 
contract opstellen voor gebruik als het uitgeven van de sleutel. Sleutel direct na gebruik weer 
terug naar beheerders. 
Bij afwezigheid van een van de sleutelbeheerders kan een andere de taak in overleg 
overnemen. 
 

5. Stichting Hooiberg (Rien Roeleveld / Carel ten Dolle) – update/samenwerking 

Vanuit Stichting Hooiberg waren Rien Roeleveld (vader van bewoner Friso) en Carel ten Dolle 
(vader bewoner Fleur) aanwezig om een update te geven over hoe het nu staat met het project 
de Hooiberg (begeleid wonen). 
Iedere ouder heeft binnen de groep eigen rol en voert bepaalde taken uit, bijvoorbeeld 
communicatie of een activiteit. Er zijn 12 oudergezinnen en zowel de ouders als ook 
broers/zussen doen mee. 

 
Er is ondersteuning van specialisten indien dit nodig is. 
Momenteel duurt het nog zo’n 7-8 maanden voordat het af is. Nadat de bouw klaar is, heeft de 
stichting 2 maanden voor de inrichting en speciale aanpassingen. 
Planning is dat de bewoners rond 1 mei er kunnen gaan wonen. 
 

Vraag is ook wat kunnen de stichting en de wijkvereniging voor elkaar betekenen? 
• Regelmatig op agenda om een update te geven, wat is er mogelijk en om vragen te stellen 

• Financieel => er zijn al fondsen aangesproken en er is al veel geld ingezameld via 
sponsoring van bedrijven en particulieren (vriend worden). Maar er is nog geld nodig voor 
bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimte, demotica, extra aanpassingen in de keuken 
(ivm gluten bijvoorbeeld 2 ovens, enz), etc. Dit kan dmv meer sponsoring, bijvoorbeeld 
van de noabers (wijkbewoners stroom esch) 

• Bewoners Hooiberg die misschien kunnen helpen met activiteiten van wijkvereniging, of 
omwonenden die kunnen helpen bij de locatie van de Hooiberg. 
Op later moment wordt allemaal meer bekend wat er nodig is en wat ze kunnen doen. 
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 Afspraak: Wijkvereniging plaatst informatie / update mbt het project en de sponsoring 

mogelijkheden (als noaber van hooiberg) in de wijkkrant die nog uitkomt. Daarnaast zullen 
we links en info kunnen plaatsen op de website. 
Deze informatie wordt allemaal digitaal aangeleverd door de stichting. 
De stichting bepaald wat ze willen delen en leveren die informatie aan. 

 Contactpersonen zijn Frans Edelijn en Rien Roeleveld. 

 
6. Repair Café _ vertrek Jan + overleg 14 september 

Naar aanleiding van corona-virus heeft ook het repair café stil gelegen. Er was een poging 
gedaan om het weer op te starten en zelfs een protocol opgezet, maar deel van vrijwilligers 
wilden nog niet starten. In de tussentijd heeft coordinator Jan Blom aangegeven te willen 
stoppen met het aansturen / uitvoeren van het repair café, deels gerelateerd aan gezondheid. 

Op verzoek van Repair Café is er op 14 september a.s. een overleg met bestuur mbt hoe nu 
verder. Afgevaardigden van het bestuur zijn Harry ten Berge en Henk Beltman. Hier wordt o.a. 
ook aangekaart hoe het afscheid van Jan Blom te regelen. 
 

7. Jaarvergadering dd 24 maart 2020 – niet doorgaan / hoe nu verder 
Ook de jaarvergadering heeft niet door kunnen gaan door de huidige situatie. 
Om 2019 te kunnen afsluiten is besloten de vergadering op 10 November 2020 te houden. Dit 

zal dan een zakelijke vergadering worden, zonder gezellige activiteit. 
Aanmelden voor deze vergadering is verplicht, zodat we de vergadering met inachtneming van 
de regels kunnen houden. 
Actie Gea: agenda jaarvergadering aanpassen met extra informatie, daarna doorsturen 
 

8. Voortgang activiteiten 
Er zijn nog een aantal regelmatig terugkerende activiteiten die op dit moment nog stil liggen. 

We moeten bepalen hoe nu verder met deze en onze eigen activiteiten tot het einde van het 
jaar. 
• Creatief Café => moet zelf met voorstel komen als ze dit willen opzetten; Frans neemt 

contact op 
• Koffie-ochtend en koersbal => Frans checkt met Gerrit Aalderink wat ze willen doen. 
• Lampionoptocht => door de jaarlijkse grote opkomst is het niet mogelijk om de 1,5 meter 

afstand te waarborgen. Daarnaast zijn er binnen de scholen nog geen ouders toegestaan, 
dus als vertreklocatie zijn de scholen niet handig. Helaas moeten we besluiten om dit jaar 
geen lampionoptocht te organiseren. 

• Nieuwjaarsduik => Bij deze activiteit is het helaas niet mogelijk om de onderlinge afstand 
te waarborgen, daarom het besluit om deze activiteit niet door te laten gaan. 

• Kerstboomverbranding (begin 2021) => Frans checkt met Mike van Dorp wat hij wil / kan 
mbt deze activiteit. 

 

9. Wijkplan _ afspraken 
Dit agendapunt verschuift naar volgende vergadering. 
 

10. Wijkkrant _ laatste editie maart 2021 en dan 
Dit agendapunt verschuift naar volgende vergadering. 
 

11. Website – update / afwikkelingen 
Ivm alle ontwikkelingen en drukte van webbeheerder is de huidige website verlengd. 
 
Henk Beltman en Gea van Vegchel hebben namens het bestuur Marjo Kouprie officieel bedankt 
en de waardering uitgesproken voor haar inzet bij het uitvoeren het webbeheer. Tijdens een 
goed gesprek hebben we die tijd afgesloten door overhandiging van een bos bloemen en een 

afscheidskado. 
 

12. WVTTK en rondvraag 
• Harry => de inning van de advertenties en het lidmaatschap zal de komende weken 

plaatsvinden. 
 
 

Volgende vergadering: bestuursvergadering dinsdag 20 oktober 2020, 19:30 uur, zaaltje de 
Wanne 
 


