Open Dorpsoverleg
Datum: 28-08-2012
Plaats: MFA
Aanwezig bestuur Dorpsoverleg op Leen na.
Gasten aanwezig: Karin Stijbos, Jan V. Helmond.
Bezoekende dorpsgenoten ongeveer 20

Jacqueline doet inleiding.
Jan v. Helond verteld over mfa, verleden heden en toekomst!
Uitleg Organisatiestructuur, exploitatie, en dat veel vrijwilligers zich hiervoor inzetten.
Nieuwe mogelijkheden na veranderde omstandigheden, met name commerciee.
Jan legt bondig uit hoe ons nieuwe caffe eruit gaat zien.
Jaquline gaat verder met ontwikkeling van dorpsraden Weert.
Samenwerken met alle dorpsraden van weert om samen positie in te nemen en nieuwe
ontwikkelingen beter te volgen.
Twee reacties uit de zaal waarschuwen om niet alle troeven op voorhand uit handen te geven in een
samenwerkingsverband, Tungelroy eerst!
Arthur en Karin gaan verder:
Communicatie Tungelroy, intern en daar buiten. Terug blik vorige vergadering.
Hoe gaan we in de toekomst communiceren. Dat is met twitter en face book.
Wim vraagt hoe dat allemaal gaat? En reageerd op de uitleg van Artuur 'Nel ik slaap vanavond niet!!'
Jan vraagt waarom is de T voor het dorpsloge op twitter en facebooek blauw en het logo
dorpsoverleg groen is. De T is blauw omdat dat zakelijk, betrouwbaar en vertrouwen uitstraalt en het
komt terug op de TUBA. Groen is wat meer vriendelijker en zachter met rood als aandachtstrekker.
Arthur gaat verder met het dorpshart:
Naar aanleiding van eerdere vergadering vorig jaar gaan we nationale burendag organiseren waarbij
we allerlei leuke dingen gaan doen om ons dorpshart weer flink te laten "kloppen".
- De Klak wordt letterlijk een 'kijkdoos', gaan we oppimpen, schildje boven de deur weer origineel
schilderen. Tot er een andere bestemming komt voor het pand.
Wil je weten hoe er dat komt te zien? Je kunt er zelf aan mee doen!!
- De Piuszaal wordt ook opgepimpt zodat het er weer goed uitziet,
Dit om te laten zien en voelen aan passanten maar ook en ons zelf dat zich hier meer afspeelt! Er is
betrokkenheid in Tungelroy waar mensen er willen zijn voor elkaar.
- Op burendag zullen we duizend ballen uitdelen aan ieder kind die hier in Tungelroy aan buurendag
meedoet. Meedoen is dus beter dan toekijken.
- Wie doen er al mee?
De molen
De oude Klak
Div. Bedrijven

Kerk
Gemeente, dorpsraden
Scholen
EN NATUURLiJK U DE BUREN
Jaqueline gaat verder
25-9-12 is het volgende dorpsoverleg.
Dan kun je je eigen projecten indienen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.
Formulier hiervoor kun je krijgen via de Mieke v. Helmond.
Nog dezelfde avond zal bekend worden wie door het dorpsoverleg zal worden voorgedragen aan de
beslissende commissie met de gemeente om zijn of haar aanvraag gehonoreerd te krijgen. Dat hangt
van een aantal wegingscriteria af op twee niveaus.
Het uiteindelijke besluit voor de bijdrage wordt in november bekend gemaakt.

Rondvraag:
Annelies vraagt aandacht voor het ' in leven houden' van verenigingen in Tungelroy. Dat is honderd
keer moeilijker dan een dag een activiteit organiseren. Hoe gaan we daar nou mee om?
Jaqueline reageert dat ook daar aandacht voor komt maar ook al is geweest. Zo heeft Zij Actief toch
een doorstart gemaakt.
Jos verteld over het succes voor de school om samen met opa's en oma's en kinderen creatief bezig
te zijn. Erg mooi!! Jos is bezig met dit initiatief verder te verbeteren.
Over de Sint Jans dag wordt nog nagedacht.
André kondigt de terugkeer van de Vier Seizoenen (glas in lood ramen) aan. Zaterdag 15-09-2012
rond 11.00 uur worden de ramen van Jos Mans naar de Piuszaal gebracht door de projectgroep ORB.
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