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Dorpssuper in Lattrop

Einde oefening voor
kleine scholen?
Onder de achterban van de OVKK is grote onrust ontstaan over het
advies van de Onderwijsraad om de minimumopheffingsnorm voor
basisscholen te verhogen van 23 naar 100 leerlingen. Voor veel
dorpsscholen zou dat einde oefening betekenen.
Als argument voor deze maatregel
wordt aangevoerd dat kleine scholen
te duur zijn. Of het wegbezuinigen
ervan zoveel zal opleveren moet
echter betwijfeld worden, want
afgezet tegen het totaal aan basisscholen is het aantal kleine scholen
gering.

voorzieningen van een sportvereniging of dorpshuis. Menig school
gebouw is ook opgenomen in een
Kulturhus. Bij opheffing wordt een
poot weggehaald onder de inkomsten
van verenigingen, dorpshuizen en
Kulturhusen, die op hun beurt weer
met omvallen worden bedreigd.

Voor de dorpsbewoners vertegenwoordigt hun school juist een
meerwaarde. De basisschool vormt
een belangrijk knooppunt in de lokale
samenleving. Verlies ervan gaat ten
koste van de bestaande samenhang.
Ook valt te verwachten dat jonge
gezinnen uitwijken naar een andere
vestigingsplaats, met als gevolg een
minder diverse samenstelling en
mogelijk zelfs daling van de bevolking.

In haar advies staat de Onderwijsraad
weliswaar stil bij de gevolgen voor de
leefbaarheid, maar mogelijke bezwaren worden weggewoven met het
argument dat bewoners van dorpen
zonder school net zo tevreden zijn als
die van dorpen met.

Sluit de school, dan heeft dat tevens
een forse impact op haar maatschappelijke partners. Veelal huurt de school

De onderwijskwaliteit vormt voor de
Onderwijsraad een reden te meer om
tot opheffing van de kleine scholen
over te gaan. Schaalvergroting zou tot
beter onderwijs leiden. Immers: in een
kleine school moet een docent les

Burgermeesterboek
Wil je iets van de grond
krijgen, dan is het soms
duwen en trekken
geblazen. Iedere tijd
kent zo zijn eigen
aanpak. De tijd van
vandaag de dag vraagt
om burge(r)meesters:
bijzondere burgers met
lef die een heldere visie
hebben op de toekomst. Het Burgermeesterboek maakt duidelijk
hoe je samen met
bestuurders, beleidsmedewerkers, ondernemers en inwoners aan
een duurzaam Nederland kunnen werken.
Een boek over en
vooral voor betrokken
burgers, beleidsmakers
én burgervaders.
Het boek is te bestellen
bij uitgever Koninklijke
van Gorcum voor
€ 29,95.

Lees verder op pagina 2
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Einde oefening voor kleine scholen?
Vervolg van pagina 1

geven aan een klas van twee of meer
jaargroepen, waardoor minder tijd
overblijft voor de lesstof van een
specifieke groep leerlingen.
Bij de OVKK zijn echter geen voorbeelden bekend van kleine scholen die
onder de maat presteren. Op dit punt
kan het advies zelfs in zijn tegendeel

gaan verkeren: goede scholen worden
opgeheven, enkel en alleen om de eis
van minimaal 100 leerlingen.
Geschrokken laten de regeringspartijen al sussende geluiden horen, maar
of de kleine scholen het in hun eentje
zullen redden? De Onderwijsraad pleit
voor nieuwe vormen van lokale en
regionale samenwerking. Voor de
meeste kleine scholen wellicht de
laatste strohalm.

Meldpunt voor
Veilig Verkeer
Sinds een jaar heeft Veilig Verkeer
Nederland (VVN) een landelijk
meldpunt waar mensen melding
kunnen maken van onveilige
verkeerssituaties. Dat kan via de
website www.meldpuntveiligverkeer.nl.
Medewerkers en vrijwilligers van VVN
analyseren de meldingen en bepalen
wat voor acties er nodig zijn om de
verkeersonveiligheid verder aan te
pakken. Bijna 70% van de personen
die een melding doen geeft trouwens
aan zelf bij te willen dragen aan de
verkeersveiligheid. VVN rust deze
mensen toe om ook daadwerkelijk aan
de slag te gaan met de oplossing van
het probleem.

Basisschool buurtschap Elshof

Geld opnemen zonder pin
In steeds meer dorpen verdwijnt
de pinautomaat. Mensen die
beperkt zijn in hun mobiliteit
kunnen daardoor moeilijker aan
contant geld komen. De Rabobank
heeft hier iets nieuws op bedacht:
Rabo Geld Express, een service
waarmee klanten contant geld
thuis bezorgd krijgen.

Hoe werkt het?
Met de bank wordt een eenmalige
overeenkomst opgesteld. Vervolgens
kunt u ervoor kiezen om een afspraak
te maken voor een regelmatige
levering (bijvoorbeeld eens in de
veertien dagen) of u geeft uw geldbestelling telefonisch door. Binnen vier
werkdagen arriveert het bestelde geld
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per aangetekende post bij u thuis. Belt
u voor 12.00 uur, dan wordt het geld
veelal de volgende dag al bezorgd. U
kunt maximaal € 450,- per bestelling
opnemen. Deze service is gratis.
Niet elk Rabokantoor verleent deze
service. Daarvoor kunt u alleen
aankloppen bij vestigingen die vallen
onder de regio’s West Twente, Noord
Twente en Salland.
Een aantal kernen van Steenwijkerland
wordt eens in de twee weken bediend
door een mobiel kantoor, waar per
keer € 150,- kan worden opgenomen.
De kernen zijn Blokzijl, Giethoorn,
Steenwijkerwold en Wanneperveen.

Niet zelden is Verkeersveiligheid een
onderwerp dat in dorpsplannen wordt
opgenomen. De OVKK en VVN werken
samen om ervoor te zorgen dat de
plannen ook inderdaad van de grond
komen. Jan Hommes, regiomedewerker van VVN: ‘De constructieve
samenwerking met de Overijsselse
Vereniging van Kleine Kernen zorgt
ervoor dat de ideeën van de bewoners
omgezet kunnen worden naar op
maat gesneden acties’.
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Dorpshuizenconsulent
Tom Jannink
Niet zonder trots kunnen wij u melden dat de OVKK vanaf 1 maart
jongsleden de beschikking heeft over een dorpshuizenconsulent.
Tom Jannink vervult deze functie.
Tom is woonachtig in Bentelo. Hier is hij vanaf 2006 voorzitter van de
beheerstichting van Sport- en Gemeenschapscentrum de Pol. In zijn
bestuursperiode is de Pol in Bentelo geheel verbouwd tot een volwaardige sporthal met gemeenschapscentrum.
schapsaccommodaties ontbreekt het
vaak aan de benodigde tijd, kennis en
ervaring om maatschappelijke tendensen te vertalen naar activiteiten, die
kunnen beantwoorden aan de
(toekomstige) behoefte.
Dat kan verbeteren door de inzet van
een dorpshuizenconsulent, die via
bovenlokale afstemming en kennisdeling de besturen en beheerders van
gemeenschapsaccommodaties
ondersteunt.

Voor wie?
Tom heeft, na de middelbare en
hogere agrarische school, zijn diploma
ruimtelijke ordening behaald aan de
Wageningen Universiteit. Na zijn
studie heeft Tom vanuit zijn eigen
adviesbureau voornamelijk ervaring
opgedaan in de functie van gebiedscoördinator. Daarin is hij het eerste
aanspreekpunt voor bewoners en
bedrijven in het buitengebied met
diverse vragen. Die ervaring, de
schakel tussen bewoners en overheid,
en de bestuurservaring vanuit de Pol
in Bentelo zijn van groot belang bij het
uitoefenen van zijn functie als dorpshuizenconsulent.

Waarom een dorpshuizenconsulent?
Het overgrote deel van de gemeenschapsaccommodaties wordt beheerd
en geëxploiteerd door zelfstandige
stichtingen met een vrijwilligersbestuur. Deze vrijwilligers hebben de
handen vol aan gedetailleerde
regelgeving, exploitatie en financiën.
Daar komt bij dat accommodaties
soms verouderd zijn en te afwachtend
met het aanbieden van nieuwe
activiteiten. Besturen van gemeen-

De consulent is er voor:
Besturen van buurt- en dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en kulturhusen
Beleidsambtenaren met de zorg
voor gemeenschapsaccommodaties in het takenpakket
Maatschappelijke partnerorganisaties

Hoe?
De dorpshuizenconsulent ondersteunt
vrijwilligersbesturen bij programmering en visieontwikkeling. Besturen
kunnen bij de consulent terecht voor
vragen over onder andere:
exploitatie (-begrotingen)
het uitvoeren van gebruikers
enquêtes
technisch en facilitair beheer
programmabeheer (activiteiten)
huurovereenkomsten en pachtcontracten met derden
wet- en regelgeving en collectieve
regelingen
Daarnaast fungeert de dorpshuizenconsulent als intermediair tussen
enerzijds de vrijwilligersbesturen en
anderzijds de gemeente, woningbouwcoöperatie, andere maatschappelijke

De vraagbaak
Middels onze nieuwsbrief willen
wij u wijzen op het bestaan van
De Vraagbaak. Reden hiervan is
dat u hier erg veel informatie
kunt vinden over zaken waarmee u dagelijks te maken krijgt
bij het exploiteren van uw
dorpshuis, Multifunctionele
Accommodatie of Kulturhus.
De vraagbaak maakt deel uit van de
website dorpshuizen.nl, een
ontmoetingsplaats voor onder
andere het verenigingsleven,
theater en muziekuitvoeringen,
peuterspeelzaal en sport. De
vraagbaak is dus te vinden op
www.dorpshuizen.nl. De organisatie hierachter bestaat uit medewerkers en bestuursleden van provinciale steunpunten voor dorps- en
gemeenschapshuizen. Hierin is ook
de OVKK vertegenwoordigd.
Door op de website te klikken op
het logo van de Vraagbaak (rechts
bovenin) komt u terecht op de
pagina waar alle informatie te
vinden is. D In de vraagbaak
worden vooral problemen en
vragen behandeld die besturen van
diverse organisaties in de dagelijkse
praktijk tegenkomen.

organisaties, fondsen en subsidieverleners. De kennis en ervaring die de
consulent opbouwt deelt hij door de
inzet van nieuwsbrieven, informatieverspreiding via de moderne media en het
organiseren van themabijeenkomsten
en workshops.

Bij wie kunt u terecht?
Tom Jannink, dorpshuizenconsulent,
tel. 06-10419491 of
tomjannink@ovkk.nl
Overijsselse Vereniging van Kleine
Kernen (OVKK), tel. 0529-478194 of
info@ovkk.nl
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DorpStroom

Algemene informAtie

Stroom en gAS voor dorpS- en cultuurhuizen
en multifunctionele centrA
DorpStroom werd in 2009 opgericht en kent drie kernactiviteiten:
1.
2.
3.

Door collectieve inkoop van duurzame energie (stroom en gas)
besparen op de energiekosten van haar deelnemers. Hieraan nemen
inmiddels zo’n 200 dorpshuizen deel.
Door het aanbieden van energiebesparende producten de deelnemers
ondersteunen bij het terugdringen van het energieverbruik.
Het ondersteunen van verenigingen bij het zelf opwekken van energie
en het zo duurzaam mogelijk inrichten van de accommodatie.

DorpStroom is een initiatief van SportStroom: het grootste inkoopcollectief
voor energie in de Nederlandse sportmarkt met ruim 2.500 aangesloten
verenigingen. In 2003 opgericht door drie sportbestuurders en tot op de
dag van vandaag gerund door bestuurders!

SAmenwerking met provinciAle federAtieS

Dorps- en cultuurhuizen en multifunctionele centra worden geconfronteerd
met een voortdurend stijgende energierekening en de daarmee gepaard
gaande problemen om de exploitatie rond te krijgen.
Sinds de start in 2009 werkt DorpStroom nauw samen met de diverse
provinciale dorpshuisfederaties.

dorpStroom: stroom
en gas voor dorpsen cultuurhuizen en
multifunctionele centra

BeSpAring op energiekoSten

Via de website van DorpStroom kunt u een vrijblijvende besparingsberekening
aanvragen. Hiermee maakt DorpStroom glashelder inzichtelijk hoeveel u
kunt besparen door over te stappen naar de door DorpStroom geselecteerde
energieleverancier. pas na ontvangst van de besparingsberekening beslist
u of u aan het collectief van DorpStroom deelneemt. Dus baat het niet, het
schaadt ook niet.

grAtiS deelnAme

Deelname aan het collectief van DorpStroom is te allen tijde gratis.

SponSorplAn voor extrA inkomSten

Op verzoek van onze deelnemers heeft DorpStroom ook een sponsorplan
ontwikkeld, waarmee uw sponsors ook kunnen deelnemen aan onze
collectieve inkoop. U ontvangt van ieder aangemeld bedrijf een
eenmalige en jaarlijkse premie. Bij aanmelding geeft het bedrijf het
begunstigde dorps- cultuurhuis of multifunctioneel centrum aan.

Al 200 dorpShuizen gingen u voor

Op onze website kunt u per woonplaats of provincie zien wie in uw
omgeving al bij DorpStroom is aangesloten. Ook leest u hier meer over
de toepasbaarheid van zonnepanelen en ons sponsorplan. DorpStroom
nodigt u hartelijk uit een besparingsberekening aan te vragen.
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contact
DorpStroom is tot 20.00
uur ‘s avonds bereikbaar
op telefoonnummer:
0512-745030
postadres
DorpStroom
Postbus 543
9200 AM Drachten
contactgegevens
0512 - 745030
info@dorpstroom.nl
www.dorpstroom.nl
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Dorpshuizen verplicht uit BTW
Sinds 1 januari zijn dorpshuizen
met een kantineomzet van minder
dan € 68.067 verplicht vrijgesteld
van BTW. Voor sommige dorpshuizen zijn de druiven zuur. Wie aan
de slag wil met plannen voor
verbouw of nieuwbouw, kan het
voordeel van de BTW-aftrek niet
meer meenemen in de begroting.
In principe zijn dorpshuizen voor hun
hoofdactiviteit niet BTW-plichtig.
Leveringen zijn vrijgesteld van BTW tot
een bedrag van € 68.067. Voor
diensten geldt een vrijstelling tot
€ 22.689. Bovendien kunnen dorpshuizen gebruik maken van de zogenaamde Kantineregeling, die de kantineomzet tot € 68.067 BTW-vrij laat.

Om te voorkomen dat dorpshuizen
tegen de tienjarige herzieningstermijn
aanlopen is er een overgangsregeling
ingesteld. Voor organisaties, die tot
tien jaar terug goederen onder
BTW-aftrek hebben aangeschaft, blijft
gedurende de herzieningstermijn de
oude regeling van kracht. Dit geldt
ook voor nieuw gebouwde onroerende zaken of verbouwingen
waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor 2013, maar nog niet in
gebruik zijn genomen.

Op 16, 17 en 18 april heeft de OVKK
haar befaamde Regiobijeenkomsten gehouden. Die van 16 april
vond plaats in Vollenhove. Dorpshuizenconsulent Tom Jannink gaf
uitleg over de activiteiten die hij de
komende jaren gaat ontplooien.
Adrie Bolijn, directeur/bestuurder
van De Mare – Stichting openbaar
basisonderwijs Salland – hield een
inleiding over de gevolgen van
krimp voor het basisonderwijs en
het advies van de Onderwijsraad
om het aantal kleine scholen te
beperken. Tevens droeg hij
mogelijke oplossingen aan.

Informatie ontleend aan:
Countus belastingadvies BV
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Tot vorig jaar werd de verstrekking van
spijzen en dranken in kantines
aangemerkt als een dienst. Met ingang
van 1 januari 2013 is dat niet meer zo
en beschouwt de Belastingdienst de
kantineomzet als een levering.
Organisaties met een kantineomzet
van minder dan € 68.067 vallen
daardoor buiten de BTW-plicht. Dit
kan nadelig uitpakken voor organisaties die bewust geen gebruik hebben
gemaakt van de Kantineregeling.

Veel dorpshuizen hebben ervoor
gekozen om de Kantineregeling links
te laten liggen. Je moest dan wel BTW
afdragen over de opbrengsten van de
kantine, maar tegelijkertijd had je ook
recht op aftrek van de inkoop-BTW op
de investerings- en exploitatiekosten.
In het bijzonder was dit aantrekkelijk
bij verbouw of nieuwbouw. De BTW
op de bouwkosten kon dan bij de
Belastingdienst worden teruggevraagd. Vanaf 1 januari is dit niet meer
mogelijk.

Regiobijeenkomsten

Cursus Sociale Hygiëne
Alle acht deelnemers zijn geslaagd! In
Daarlerveen organiseerde de OVKK
een cursus voor het verkrijgen van de
Verklaring Sociale Hygiëne. Deze
verklaring is benodigd voor het
schenken van alcohol in de kantine
van het dorpshuis en dient in het bezit
te zijn van minimaal twee aan de
accommodatie gelieerde personen;
bijvoorbeeld bestuursleden of de
beheerder.
De cursus in Daarlerveen duurde twee
avonden en werd afgesloten met een
proefexamen. Voor het echte examen
kun je vijf keer per jaar in Utrecht
terecht. Daarnaast is het mogelijk om
via de zogenaamde Teletoets het

examen af te leggen. De Teletoets
wordt op afspraak afgenomen in een
studiecentrum van de Open Universiteit.
De kosten van de cursus bedragen,
afhankelijk van het aantal deelnemers,
ongeveer € 100,- per persoon. Daar
komt nog het examengeld bij. Vanaf
tien personen daalt het tarief trouwens aanmerkelijk. Wilt u ook in het
bezit komen van een Verklaring
Sociale Hygiëne? Neem dan contact
op met Tom Jannink, telefoon:
06-10419491 of mail naar tomjannink@ovkk.nl.

De bijeenkomsten van 17 en 18
april werden gehouden in Mariënheem en Rossum. Ook hier was
Tom Jannink aan het woord.
Daarnaast gaf Wim Meulenkamp
tekst en uitleg over het zijn
projectactiviteiten voor duurzame
energie in de kleine kernen. Geld
dat wordt uitgegeven aan lokale
duurzame energie komt ten goede
aan de eigen omgeving en zorgt
bijvoorbeeld voor lokale werkgelegenheid.
In de pauze en na afloop was er
ruimschoots gelegenheid voor
informele informatie-uitwisseling.
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Koffiegesprekken
Social media, we kunnen er al
haast niet meer zonder. Toch
ontmoet SallandWonen haar
huurders ook graag persoonlijk.
Hiervoor heeft de woningcorporatie de zogenaamde Koffiegesprekken bedacht. Medewerkers
bezoeken de huurders thuis om,
onder het genot van een kopje
koffie, hun woonsituatie te
bespreken.
Charme
‘Onze huurders laten duidelijk weten
gecharmeerd te zijn van het persoonlijke contact. Ze vinden het leuk dat
we de moeite nemen om langs te
komen en dat ze de kans krijgen om te
vertellen over hun eigen woonsituatie.
Ook vinden ze het prettig dat ze dit in
hun eigen, vertrouwde omgeving
mogen doen. Helaas ervaren sommige
mensen namelijk nog steeds enige
schroom of zelfs een drempel om bij
ons op het kantoor binnen te komen’,
aldus Aukje Kooistra, manager Wonen.

De koffiegesprekken zijn een vervolg
op het infoterras van twee jaar
geleden. Met een gezellig zitje streek
SallandWonen toen neer op het
dorpsplein om zo met de bewoners
van gedachten te wisselen over
wonen in de breedste zin van het
woord.

De uitkomsten van de koffiegesprekken uit 2012 zijn inmiddels geëvalueerd. Een van de belangrijkste uitkomsten is dus dat de huurders het
persoonlijk contact met de corporatie
zeer op prijs stellen. In 2013 wordt aan
deze vorm van bewonersparticipatie
dan ook nadrukkelijk een vervolg
gegeven.

Dorpencoach helpt uw dorp
op weg
Een van de vervolgacties op
Dorpsplanplus is de komst van
een dorpencoach. Het Oversticht faciliteert deze functie
in de persoon van Bart Buijs en
betrekt daarbij de partners van
DOP+.
De behoefte aan een dorpencoach is
gerelateerd aan de veranderende
samenleving, met daarin steeds weer
andere en nieuwe verbanden tussen
individuen en groepen. Tegelijkertijd
wordt onder het motto ‘De samenleving aan zet’ van de burger verwacht
dat deze steeds meer zelf het initiatief
neemt en problemen oplost. De
vraagstukken zijn echter lang niet
6

altijd op de schaal van het dorp zelf
oplosbaar. Samenwerking over
dorpsgrenzen heen wordt steeds
belangrijker.
De dorpencoach ondersteunt dorpen
en gemeenschappen bij het agenderen en initiëren van projecten die de
sociale kwaliteit van de lokale gemeenschap versterken. Hij faciliteert
lokale groepen bij het agenderen en
oplossen van vraagstukken of problemen op het gebied van leefbaarheid.
Deze worden door één of een aantal
dorpen gezamenlijk aangedragen.
De dorpencoach zal daarbij vooral
initiatieven op gang helpen of vlot

trekken. Dorpen en gemeenten
bepalen de urgentie. De dorpencoach
helpt de dorpen om zoveel mogelijk
zelf de problemen op te lossen. Hij
legt actief verbindingen tussen vragers
en andere partijen met vergelijkbare
vragen en mogelijke oplossingen.
U kunt contact opnemen met Bart
Buijs via 06-55747243.

Omzien en vooruitblikken tijdens symposium
in Bornerbroek

Het gezelschap bestond uit bestuursleden van plaatselijk belangen,
overige dorpsbewoners, wethouders,
raadsleden, gemeenteambtenaren en
een aantal statenleden. Nadat een
aantal wethouders hun licht had
laten schijnen over ontwikkelingen in
hun dorpen, kwamen vertegenwoordigers van Bornerbroek en De Elshof
(Gemeente Olst-Wijhe) aan het
woord.

Kartrekkers
Eén van de kartrekkers uit Bornerbroek, Tonny Grimbergen, onderstreepte de noodzaak van een dorpsvisie. ‘Zonder visie loop je achter de
feiten aan. Je bent bezig met negatieve energie. Wij hebben geconstateerd dat we pro-actief bezig moeten
zijn. We hebben een aantal speerpunten geformuleerd; piketpaaltjes in de
grond gezet. Op dat moment veran-

Sociale cohesie
Voor Frank Schumacher van Plaatselijk
Belang Elshof was de sociale cohesie
een belangrijke troef. ‘Bij de ontwikkeling van dorpsplannen stond het
maatschappelijk belang voorop. In
dat opzicht zijn de gerealiseerde
plannen, waaronder een vlindertuin,
sportclub, touwtrekclub en jongerensoos, een succes. Daarnaast heeft het
proces bijgedragen aan de cohesie. Het
ging om mensen die autonoom wilden
besluiten en die kans ook kregen’.

Politiek
De politiek sloot zich daar graag bij
aan. ‘Juist dat verbinden, de sociale
kwaliteit binnen dorpen, staat voor
ons op de agenda’, vertelde Marjan
van der Bent, Statenlid ChristenUnie.
Yvonne Nijhof, Statenlid CDA sloot
zich daarbij aan. ‘Wij vinden dat je als
overheid datgene moet ondersteunen, wat dicht bij de mensen staat.
Dan zie je een olievlekwerking;
resultaten vermeerderen zich en het
geeft een boost aan de economie’.

Vraaggesprek

burgemeester van Losser , Michael
Sijbom, laaide de discussie met de zaal
op. Waar de een (Michael Sijbom) liet
weten het een gemiste kans te vinden
dat dorpen elkaar weinig hebben
opgezocht, zag de ander (wethouder
Annette Zwiep van Gemeente
Dinkelland) juist een vruchtbare
samenwerking opbloeien. Cultuurmakelaar Eleon de Haas verklaarde de wil
om al dan niet samen te werken aan
het feit, dat mensen denken vanuit
culturele eenheden.

Eigen kracht
Samenwerking en burgerkracht waren
de sleutelwoorden van deze ochtend.
Bart Jaspers Faijer van Stimuland vatte
het krachtig samen: ‘Je begint niets als
mensen niet van harte meedoen. De
eigen kracht is belangrijk. Zonder dat
ontstaat er geen vitale samenleving’.
Ga voor het volledige verslag naar het
actualiteitenvenster van onze website
www.ovkk.nl.
Het consortium Dorpsplanplus bestaat
uit Landschap Overijssel, Stimuland, de
OVKK en Het Oversticht. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt
door de Provincie Overijssel.

Tijdens het vraaggesprek tussen
programmamanager Bart Buijs en de

Meldpunt wandelroutes
RoutepuntOost coördineert het beheer en onderhoud
van de wandel- en fietsnetwerken in het Vechtdal, de
IJsseldelta en Noordwest Overijssel. Eventuele schades
of vermissingen aan de routevoorzieningen kunnen
op de volgende manieren gemeld worden:
De website www.routepuntoost.nl geeft een aparte pagina
Schademeldingen, waar een schademeldingsformulier
ingevuld kan worden.
Via e-mail: info@routepuntoost.nl.
Via telefoonnummer 06 – 41 42 16 70. De beller krijgt dan
een antwoordapparaat aan de lijn en kan zijn bericht
inspreken.
Via Twitter aan @RoutepuntOost
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Licht

dert je rol in het proces. Dan pas ben
je in gesprek’.
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Ruim zeventig personen hebben
op 23 januari in Bornerbroek de
bijeenkomst Verbinden & Versterken bijgewoond. Aanleiding voor
de bijeenkomst was een terugblik
op Dorpsplanplus en het kijken
naar de toekomst: wat speelt er
waar liggen de kansen na afloop
van dit programma?

Op eigen houtje het
IVA-certificaat
In een dorpshuis mag alcohol worden geschonken,
zonder dat de houders van de Verklaring Sociale
Hygiëne daarbij aanwezig zijn. De bar kan door iedereen bediend worden, mits het schenken gedaan
wordt door, of gebeurt onder toezicht van iemand
met een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik).
Dit certificaat kun je zelf binnen een uur online
behalen via de link http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/. Doe de cursus, maak de toets en je
ontvangt het certificaat direct in je mailbox!
7

Wandelen door Salland
Op vrijdagmiddag 5 april vond de
feestelijke opening plaats van het
ommetje Mariënheem. De wandelroute maakt deel uit van het project
‘Ommetjes in Salland’, een co-productie van Landschap Overijssel en de
OVKK.
Het startpunt bevindt zich naast Gasterij
De Kruidentuin in het centrum van het
dorp. Een informatiepaneel biedt informatie over de route en de omgeving. Daarnaast zijn er op diverse toeristische locaties
routefolders beschikbaar.
De folder is ook in te zien via onze website
www.marienheemonline.nl.
Ommetjes zorgen ervoor dat bewoners en
recreanten vanuit het dorp weer door het
boerenland kunnen wandelen en kunnen
genieten van verdwenen paden. Door de

gebiedskennis van lokale vrijwilligers lopen
de ommetjes langs de mooiste en meest
bijzondere plekjes in het buitengebied.
Grondeigenaren een onmisbare rol bij het
duurzame beheer van dit ommetje. Het is
mooi dat dankzij hun medewerking oude
en nieuwe paden gebruikt kunnen
worden. De ommetjes worden in een
uitgebreid Sallands wandelnetwerk
opgenomen.
Het ommetjesproject Salland wordt
gecoördineerd door Landschap Overijssel
in het kader van het door Europa gefinancierde Leader-programma. Daarnaast
dragen ook de provincie Overijssel, de
OVKK, de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe
en Raalte alsmede de Nationale Postcodeloterij aan dit project bij.

Vrienden
van de OVKK
Waterschap Groot Salland
Beter Wonen IJsselmuiden
De Woonplaats Enschede
Salland Wonen Raalte
Wetland Wonen Vollenhove
Woningstichting Hellendoorn
Woonconcept Meppel
Woningstichting Tubbergen
Kernpunt is mede mogelijk
gemaakt door
Provincie Overijssel

Colofon

Kernpunt is een uitgave van de
OVKK en verschijnt 4 x per jaar.

Eerste prijs voor een mobiele
moestuin
Kern met Pit 2012 is afgerond. Begin
januari ontvingen 101 projecten het
predicaat Kern met Pit en de daarbij
behorende € 1.000,-. In elke provincie
werd ook een trofeewinnaar gekozen.
In Overijssel was dat Gramsbergen
met het festival Night of the Forest.

Foto: Dennis Moet

De twaalf provinciale trofeewinnaars
konden vervolgens dingen naar de
landelijke hoofdprijs: de Gouden Pit. Op 6
april werd in het Geldmuseum te Utrecht
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de landelijke winnaar uitgeroepen. De
Gouden Pit is gegaan naar de Parkwijk in
Haarlem voor het project MoesMobiel.
Het MoesMobiel is een begrip geworden
in de Haarlemse Parkwijk. Op de plek waar
vroeger oude garages is een verrijdbare
moestuin voor bewoners gerealiseerd. In
houten bakken hebben omwonenden hun
eigen moestuin, dichtbij huis. Andere
bewoners hebben de verzorging van een
fruitboom op zich genomen. Het geheel
ziet er gezellig en bloeiend uit, precies
zoals je in de Parkwijk mag verwachten.
Het MoesMobiel is belangrijk voor de wijk,
want het is een plek van ontspanning, rust
en ontmoeting. Tijdens het verzorgen van
de moestuin komen de bewoners elkaar
tegen, wisselen ervaringen uit en nemen
initiatieven om elkaar te helpen.
De organisatie van de jaarlijkse wedstrijd
Kern met Pit is in handen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
Bewonersgroepen worden uitgedaagd
hun betrokkenheid te tonen bij hun
leefomgeving.

OVKK
Vilsterseweg 11,
7734 PD Vilsteren
0548-634 445
info@ovkk.nl
www.ovkk.nl
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