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September 2021 

 

Algemene Ledenvergadering Dorpenoverleg en contactpersonenoverleg 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 10 november met extra aandacht voor wonen, de 
energietransitie en duurzaamheid.  

 

Nieuwe bestuursleden gezocht   

Op deze ALV neemt Reina Mulderij na vele jaren actief te zijn geweest in het bestuur afscheid van 
het Dorpenoverleg. We zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste vrijwilliger. Heb je interesse? 
Neem contact met het bestuur of mail naar info@dorpenoverleg.nl.  

 

Gesprekken met de dorpen over lokaal eigendom 

Dorpenoverleg overlegt met regelmaat met de gemeente over het Duurzaamheidsprogramma om 
het zo dicht mogelijk bij de inwoners van de kleine dorpen te brengen. Het spitst zich nu toe op de 
energietransitie. Inmiddels zijn er twee kwartiermakers aangesteld. Zij stellen zich in deze video 
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite05.scherm1070?mNwb=78370&mNwc=204&mArc=0 
aan jullie voor. Een van hen,  Annelies Lely, wil vanaf eind september in gesprek met jullie. We pak-
ken dat gezamenlijk en gebiedsgericht op. Als leden van het Dorpenoverleg ontvangen jullie binnen-
kort een uitnodiging.  

 

Klapkassies     

Deze zomer heeft het Dorpenoverleg aangeboden om per dorp maximaal 6 cursisten op 
te leiden tot AED-er. Het cursusgeld wordt door het Dorpenoverleg vergoed. We verlen-
gen de inschrijftermijn tot 15 oktober 2021.  

 

Het dorpenbudget 

Dorpenoverleg stelt jaarlijks dorpenbudget beschikbaar voor de ontwikkeling van leefbaarheid in de 
gemeente Midden-Drenthe. Hier kan dit jaar nog gebruik van worden gemaakt.  Zie het doel en crite-
ria op https://www.dorpenoverleg.nl/over-ons-1/dorpenbudget 

 

Up2you 

De tweede editie van het jongerenproject, Up2You Midden-Drenthe is 
gestart. Jongeren worden uitgedaagd om met een idee te komen waar-
mee ze hun eigen dorp leuker en aantrekkelijker kunnen maken. De 
beste ideeën krijgen budget en/of ondersteuning om het plan uit te voe-
ren. De prijzenpot bedraagt bijna € 25.000,--. De deadline is op 12 no-
vember. Het project wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. 
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Culturele Estafette 

Al is het culturele jaar in Midden-Drenthe afgesloten, er zijn nog enkele activiteiten dit jaar. In Drij-
ber werden er sportieve en culturele activiteiten georganiseerd. Met een mini-expositie werd dit op 
11 september officieel afgesloten. Elp en Wijster sluiten later dit jaar de rij.  

Van het bedrag dat over is, kunnen jullie als dorp geld aanvragen t/m 3 
oktober om in 2021 nog een culturele workshop te organiseren. Neem 
hiervoor contact op met Ilse Koekoek ( i.koekoek@welzijnswerkmd.nl ) of 
Erik Doezeman (e.doezeman@welzijnswerkmd.nl). Aanmelden kan door 
middel van een email met daarin vermeld jullie workshop idee. 

 

Dorpszorg 

Om het project af te ronden houden we een bijeenkomst op woensdag-
avond 17 november. Inmiddels is het project zelf omgezet in een netwerk 
Dorpszorg. Daar kunnen nieuwe initiatieven en/of dorpen bij aansluiten om 
kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van zorg- en welzijn in de 
dorpen. Op dit gebied werken de initiatieven Dorpskracht Hooghalen en 
Naoberkracht 2.0 Witteveen dit najaar mee aan de ontwikkeling van een me-
ting om uit te drukken wat het initiatief oplevert.   

 

 

Wandelknooppuntennetwerk & MTB netwerk Midden-Drenthe  

Er is woensdag 27 oktober Kerngroepoverleg Streekbeheer waar het wan-
delknooppuntennetwerk op de agenda staat. Omdat het netwerk in een 
deel van Midden-Drenthe klaar is, gaat de aandacht nu uit naar het onder-
houd van de routes en ommetjes.   

 

 

 

Houd onze website in de gaten voor de laatste informatie. 

 

 

 

 
 
 

e-mail: info@dorpenoverleg.nl 
website: www.dorpenoverleg.nl 
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