JAARVERSLAG 2013.
Het DorpsOverleg Tungelroy is in 2011 van start gegaan met haar activiteiten. Op 5 januari 2012 werd de vereniging met het
nieuwe bestuur officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en telt dan 7 leden. De leden zijn Leen van de Broek, Henk
van der Ven, Ton van Veghel (penningmeester), Bart Smeets, André Smeets, Mieke van Helmond (secretaris) en Jacqueline
Stienen (voorzitter). In 2013 heeft het DorpsOverleg Tungelroy diverse activiteiten ondernomen met als doel de kracht van de
gemeenschap van Tungelroy te onderstrepen en te stimuleren daar waar het ons inziens nodig en gewenst was.
Visie.
Tungelroy is een klein dorp met ongeveer 980 inwoners (780 inwoners in de kern en 300 inwoners in het buitengebied). Het
voorzieningen niveau is zeer beperkt. Het dorp ‘ontgroent’ en ‘vergrijst’. Dat betekent dat de sociale samenhang en leefbaarheid
extra aandacht vragen. Met name hierop wil de Vereniging DorpsOverleg Tungelroy zich richten.
De belangrijkste kenmerken van een leefbaar dorp zijn ons inziens:
 Wonen in een prettige, veilige woonomgeving met de juiste voorzieningen.
 Op een prettige manier met elkaar omgaan en elkaar respecteren.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy wil zich inzetten om de leefbaarheid van Tungelroy te verbeteren. Om dit te bereiken zal zij,
waar mogelijk, behoeften, wensen en ideeën uit de gemeenschap ondersteunen.
Prioriteit ligt bij op het peil houden van de leefbaarheid, rekening houdend met de sociale samenhang in het dorp. Voor het op
peil houden van de leefbaarheid en sociale samenhang is veel input nodig vanuit onze inwoners. Dit doen we door het houden
van open overleggen en publicaties in de Tuba. Sinds 2012 communiceren wij ook via Facebook en Twitter.
Een impressie van 2013.
In 2013 zijn er diverse bijeenkomsten geweest, namelijk:
 4 open DorpsOverleggen
 7 besloten DorpsOverleggen.
Gemiddeld komen er ongeveer 35 mensen naar de open DorpsOverleggen
Het Dorpsoverleg communiceert regelmatig met de inwoners via de Tuba, maar ook via Facebook en Twitter. Regelmatig wordt
er nieuws en foto’s geplaatst op deze media. In het zogenaamde coördinatorenoverleg ( 3 keer per jaar) stemt het
DorpsOverleg af met de dorpsraden van Altweerterheide, Swartbroek en Stramproy, de gemeente Weert, Politie NL en Wonen
Weert. Daarnaast vertegenwoordigt Tungelroy de Weertse dorpen in de zogenaamde klankbordoverleggen en de
regieoverleggen met de gemeente. In het kader van het structuurvisie neemt het DorpsOverleg Tungelroy deel aan
desbetreffende overleggen. Verenigingen weten het DorpsOverleg te vinden.
Januari.

1ste besloten DorpsOverleg

Februari (26)

2de besloten DorpsOverleg

Maart (26)

3de besloten DorpsOverleg

April (23)

1ste Open DorpsOverleg

April (30)

Koningsdag
Ter gelegenheid van de kroning van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 is door het
Dorpsoverleg, in samenwerking met de MFA, een programma georganiseerd. Deze activiteiten
omvatten o.a. een wandeltocht, het planten van een koningslinde, het uitdelen van een glaasje
oranjebitter en een BBQ voor het hele dorp. Er was enthousiaste deelname van ca. 50-75
dorpsbewoners.

Mei (28)

4de besloten DorpsOverleg

1ste Open DorpsOverleg
Juni (27)

DorpsOverleg met als thema webportal.
Het DorpsOverleg oriënteert zich rond het opzetten van een webportal voor Tungelroy. Een
webportal zou voor meerwaarde zijn om informatie over ons dorp aan te kunnen bieden aan
Tungelroyse mensen, maar ook voor geïnteresseerden van buiten. Er wordt gezocht naar een
kartrekker die de website stelselmatig wil gaan verzorgen. Tot op heden is deze helaas nog niet
gevonden.

Juli/ Augustus

Feestavond voor het bestuur.
Zomervakantie

September (17)

2de Open DorpsOverleg

September(27)

5de besloten DorpsOverleg
Burendag.
In het kader van Burendag is een kleinschalige activiteit georganiseerd waarbij ontmoetingen en
samenwerking binnen het dorp zijn gestimuleerd. Een vertegenwoordiging van het dorpsoverleg heeft
o.a. vlaai uitgedeeld.
Het indienen van de projecten in het kader van Mijn Straat Jouw Straat project.
Diverse organisaties dienen subsidieaanvragen in voor projecten voor het jaar 2014. Om de kwaliteit
van deze aanvragen te verhogen worden leden van het dorpsoverleg gekoppeld aan bepaalde
projecten. Er vinden gesprekken plaats met de initiatiefnemers om de projecten te bespreken. We zijn
content over de intensievere aanpak en stimulering rond de projecten voor de Leefbaarheidagenda.
Het levert waardevolle contacten op. Dat willen meer gaan doen.

Oktober (10)

partnerdag
Een bijeenkomst met alle dorps en wijkraden van de gemeente Weert, Punt Welzijn, Politie Noord
Limburg, Wonen Limburg en de gemeente. Het thema was dit jaar participatie.

Oktober (15)

Eetpunt vrijwilligers in het zonnetje.
De vrijwilligers van het Eetpunt worden door het DorpsOverleg in het zonnetje gezet door het
aanbieden van een gratis maaltijd tijdens het eetpunt op dinsdagmiddag. De voorzitter en de
secretaris van het DorpsOverleg zorgen voor de bediening.

Oktober (22)

6de besloten DorpsOverleg
Verbeteren van groen en grijs voorzieningen.
Jaarlijks bezoekt de gemeente Weert Tungelroy om samen met leden van het DorpsOverleg en met
burgers een schouw te doen. Deze schouw geeft informatie over de kwaliteit van de aanwezige groen
en grijsvoorzieningen. Met ingang van september 2013 hebben 2 burgers van Tungelroy het initiatief
genomen om het DorpsOverleg een handje te helpen. Deze burgers hebben regelmatig overleg
gevoerd met de gemeente en met het DorpsOverleg met als resultaat dat diverse slecht onderhouden
plekken in Tungelroy weer zijn opgeschoond c.q. verbeterd.

November (22)

4de Open DorpsOverleg
Eetpunt
In de zoektocht naar een oplossing om het Eetpunt Tungelroy na 1 januari 2014 financieel in stand te
houden, is nu - in goed onderling overleg - een oplossing gevonden:

December

kerstverlichting
Om een feestelijke sfeer te creëren in het dorp in de donkere dagen rondom kerstmis zijn extra
kerstbomen geplaatst met lichtjes erin. In het bedrag inbegrepen zijn o.a. stroomkosten van
particulieren.

In 2013 worden in het kader van de leefbaarheid aan de volgende projecten subsidie verstrekt.
1. “Tungelroy, dorp op de planken– Music on Stage!”
Op 18 en 19 oktober 2014 vindt hét evenement van 2013 plaats, namelijk “Tungelroy, dorp op de planken– Music on
Stage!” Het project zorgt voor een muzikale en gemeenschappelijke opleving van Tungelroy. Het stimuleert
dorpsgenoten van Tungelroy (maar ook daarbuiten) om muziek te maken bij de bestaande verenigingen in het dorp.
Het muzikaal talent van de inwoners van Tungelroy wordt door dit project maximaal naar voren gebracht. Het project
stimuleert de sociale samenhang en het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp Tungelroy. Het is het resultaat
van een nauwe en intensieve samenwerking tussen diverse organisaties en personen.
2.

Ladiesnight van ZijActief
Beoogd doel was ontmoeting tussen vrouwen in Tungelroy door opzetten activiteit (filmavond) waar iedereen gratis
aan kon deelnemen. Daarnaast was het de bedoeling jongere vrouwen enthousiast te maken voor ZijActief. Het
ledenbestand is nogal vergrijst.

3.

Kermis
Ieder jaar weer is de kermis een gebeuren dat diverse vrijwilligers uit diverse verenigingen (voetbalclub, scouting,
basisschool, MFA Kimpeveld) bij elkaar brengt waardoor de leefbaarheid in het dorp weer een boost krijgt. Elk jaar
wordt er een programma gemaakt om de kermis extra aantrekkelijk te maken zodat de kermis ook voor een klein dorp
zoals Tungelroy behouden kan blijven. In 2013 werd voor de eerste keer de kermisloop georganiseerd. Er konden
afstanden van 3, 6 of 9 km gerend worden. Er waren ongeveer 40 deelnemers en de reacties waren zeer positief.

4.

Renoveren en herbestemmen van glas in lood ramen 2500
Met als doel om Tungelroy aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers heeft de werkgroep Ommetje
Romeinse brug in 2013 en 2014 gewerkt aan het behouden en het herbestemmen van het kunstwerk de vier
jaargetijden van kunstenaar Jan Tullemans. Het is de ambitie van de werkgroep Ommetje Romeinse Brug (ORB) om
door samenwerking van vrijwilligers en het organiseren van concrete projecten de betrokkenheid bij het dorp te
vergroten.

5.

Eetpunt
Eenmaal per week wordt een door Land van Horne verzorgde warme maaltijd aangeboden aan senioren tegen betaling
van een eigen bijdrage. Enkele dames van ZijActief begeleiden en serveren de maaltijd. Er zijn gemiddeld ca. 10
deelnemers aan de maaltijd bij het Eetpunt. De reacties zijn nog steeds positief. Deelnemers genieten van de maaltijd
en de samenstelling van de groep wisselt maar er is een vaste kern. Met ingang van 2014 dreigde er een situatie te
ontstaan dat de financiële middelen van het eetpunt niet meer voorhanden zou zijn. De gemeente heeft besloten om
de subsidie voor het eetpunt te beëindigen. Aangezien een voorziening van eetpunt wenselijk is voor het behoud van
de leefbaarheid van het dorp zoekt DorpOverleg Tungelroy samen met stichting TOP, ouderenvereniging Tungelroy,
kartrekkers van het Eetpunt, Stichting Welzijn en Thijs Kluskens voor een passende oplossing. De zaalhuur wordt in
principe kosteloos ter beschikking gesteld en daar waar nodig springt het DorpsOverleg bij. Het is mogelijk dat, door
onvoorziene omstandigheden, één of enkele malen per jaar niet in dit horecagedeelte gegeten kan worden. In dat
geval zal het Eetpunt verhuizen naar zaaldeel 2 of 3. De desbetreffende kosten die dan ontstaan, worden door het
DorpsOverleg gereserveerd. In ons eigen budget wordt maximaal € 70,- per jaar gereserveerd voor de aankleding,
extra’s bij feestelijke gelegenheden en voor het vrijwilligers bedankje.

6.

Ontmoetingsdag scouting (vanuit de leefbaarheidsagenda 2012)
In mei 2013 is een ontmoetingsdag/reunie georganiseerd waar alle oud-leden en huidige leden elkaar weer konden zien
en spreken. Op deze dag werden ook tal van activiteiten en spellen georganiseerd waarbij de scouting zich
presenteerde als een moderne, bloeiende, enthousiaste vereniging waar het voor de jeugd ook leuk is om lid van te
zijn. Hierbij kan ook vermeld worden dat de scouting Tungelroy een van de weinige scoutingverenigingen is waar ook
groepen gedraaid worden met minder validen. Leden, oud-leden, familie, buurtbewoners, broers en zussen en
belangstellenden uit Tungelroy, Stramproy en Weert hebben zich prima vermaakt op deze dag. Ongeveer 200-250
mensen hebben deze activiteit bezocht.

Extra gesubsidieerde activiteiten
1.

Communiefeest.
De werkroep 1e communie heeft een kleine bijdrage gevraagd aan de organisatie van feestelijkheden ter viering van het
eerste communiefeest van een 20-tal communiekantjes. Ook de fanfare en de schutterij hebben hieraan hun bijdrage

geleverd. Eens in de twee jaar is dit toch weer een groot feestelijk gebeuren voor heel veel dorpelingen. In totaal zijn er
zo’n 150-200 mensen bij betrokken.
2. Moonenbuurt bestaat 40 jaar.
Deze Moonenbuurt met een eigen buurtvereniging bestond 40 jaar en wou ter gelegenheid daarvan extra activiteiten
organiseren in de vorm van een uitstapje met de jeugd en een extra groot buurtfeest met een BBQ. Beide activiteiten
zijn druk bezocht en waren zeer geslaagd. In totaal hebben hier 40-50 jongeren en ouderen aan deelgenomen.
Algemene terugblik
In januari 2014 wordt het jaar 2013 geëvalueerd. We concluderen een algemene tevredenheid over onze werkwijze. De wijze
waarop we activiteiten die vanuit het dorp ontstaan faciliteren. Er is veel activiteit in het dorp. De werkzaamheden worden
verdeeld, iedereen heeft haar/zijn rol en die wordt goed uitgevoerd. We zijn bewuster omgegaan met tijd, talent en
mogelijkheden. We zijn content over de intensievere aanpak en stimulering rond de projecten voor de Leefbaarheidagenda. Het
levert waardevolle contacten op. Dat willen meer gaan doen. We willen ons meer profileren met behulp van een website.

Woord van Dank.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy bedankt alle mensen van Tungelroy wederom voor hun steun en voor het vertrouwen dat zij
hebben gegeven. Wat ons betreft is er in 2013 wederom een goed jaar geweest, waarin een basis is gelegd voor het verder
ontwikkelen van een leefbaar Tungelroy.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy
De voorzitter
Jacqueline Stienen

-

