
Verslag van de jaarvergadering dd 24-11-17 van de Dorpsvereniging Kleine Huisjes, gemaakt naar de 

agenda. 

Aanwezig zijn ongeveer 30 mensen. Afwezig met kennisgeving zijn Herman Postma, Nelleke en Fred. 

1. Frans opent de vergadering met ‘n welkom, ook speciaal de nieuwe bewoonster Hannah. Hij 

blikt terug op het afgelopen jaar en op de activiteiten die plaats vonden. Ook bedankt hij alle 

vrijwilligers voor hun inzet en geeft nog een toelichting over de gemeentelijke  

subsidieregeling en de plannen die daarvoor zijn ingediend.  

2. Piet &Chris hadden overleg met oa de wijkagent over de problemen die voortkomen uit de 

Keroazie onderneming. Een en ander ligt moeilijk voor de overheid, het is de bedoeling dat er 

nog een gesprek volgt met de wijkagent en de eigenaresse van Keroazie. 

Er is behoefte aan een groepsapp, die dient echter alleen gebruikt te worden voor 

noodgevallen / hulpvraag. Manon gaat het opzetten. Wellicht kan de wijkagent er ook aan 

deelnemen.  

3. Jan B. vraagt hoe het zit met het fietsenrek bij de bushalte, eea loopt ambtelijke vertraging 

op, Frans blijft erachter aan gaan. De plannen voor consumptiekaarten blijven nog even 

plannen, er is een verbetering in de betaalmoraal van de bewoners. Voor wat betreft de 

bloembollen planterij aan de Witherenweg vraagt Adrie na hoever de Gemeente is met de 

besluitvorming over het al dan niet kappen van de essen die daar staan. 

4. Er is onduidelijkheid over de uitgaven bij het dorpsdiner in Willibrord, Anna verduidelijkt. 

5. De kascommissie ging vol lof akkoord met de boekhouding.  

6. Bert praat ons bij over de vorderingen van de verkeerscommissie, vanwege het langzame 

draaien van ambtelijke molens gaan die vorderingen ook traag.  Gedane toezeggingen over 

de verlaging van de max. snelheid staan nu weer op de tocht. De commissie gaat  intern 

overleggen en stapt evt. naar de wethouder. 

7. Karin en Karin komen met het idee om gezamenlijk  kerststukjes te gaan maken, dit kan 

plaats vinden in zaal Stuive. Karin de S. ziet een salsa dansavond ook wel zitten, dit kan plaats 

vinden in hun loods. Hannah heeft de wens om een bewegingsparcours volgens de lijn van de 

“Kwiek beweegroute”  te realiseren, dit is een fitnessroute die met behulp van aanwezig 

straatmeubilair alle lichaamsspieren even flink laat werken. Omdat er infobordjes bij moeten 

staan gaat het wel geld kosten. Er is wat rumoer over de vraag of daar wel mensen warm 

voor lopen maar Chris probeert of er nog wat subsidiegeld over is.  

8. Jan B. wil een lezing geven over de kerstening van deze streek. De sterrenwacht in Ulrum kan 

ook nog eens bezocht worden, dit schijnt erg interessant te zijn. 

Ed en Dorien willen graag weer een proeverij, het is moeilijk om een proeverij op locatie te 

krijgen, door geroezemoes in de zaal kon ik niet verstaan of ze iets gingen proberen te 

organiseren. Karin en Dorien hebben een idee voor een muziekavond, Ed voor een 

kaartavond. 

9. Aafke, Frans en Johan treden af,  Herman Postma, Lies en Jan G. nemen hun plaats over.  

10. Jan bedankt de afgetreden bestuursleden voor hun inzet.  Tegen de nieuwe kandidaten heeft 

niemand bezwaar.  Wel hoopt Dorien dat zij tzt verlost zal zijn van post bestemt voor het 

secretariaat. 

Piet nodigt iedereen uit om op oudjaarsavond om 12 uur even langs te komen, dit kan ook bij 

Dorien. Herman meldt n natte plek in t bos, n woeler erdoor? Drainagebuizen? Eea pas nadat 

er een klik melding binnen is. 



Fred zijn termijn als kascommissaris zit erop, bedankt daarvoor. Manon neemt de functie 

over. Jan B. heeft graag weer n ”leutje kraantje”, Dorien heeft goed nieuws voor hem want in 

december komt er weer n uitgave in de bus. Dorien vraagt of de schelpenpaden in t bos nu 

eindelijk weer eens kunnen worden aangevuld, Adrie, Herman en Ed hebben zelf bij de 

gemeente een partij schelpen geregeld en daarmee al een stuk pad belegd. Adrie wil wel 

vragen of er nog meer schelpen zijn. 

11. Frans sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

  

 

   

    


