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Datum 14 november 2018  
Plaats Vergaderlocatie:   ‘t TREFHUUS in Overdinkel                  Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Petra Assink-Jasink                                                                Secretaresse 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notuliste   
Carll Sijpkes                                                                 Bestuurslid 
Ben Huttenhuis                                                 Bestuurslid 

Vertegenwoor- 
diging en advies  

Mieke Bouwhuis (Adviseur)                                                    Stichting Fundament                             
Herman Spanjer (Adviseur)                                                    Wijkagent Overdinkel 
Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)     

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig: Hans Fij, Petra Assink-Jasink, Carll Sijpkes, Ben Huttenhuis, Herman Spanjer, Marcel Visser (OCO), Riet Westerbaan 

Afwezig: Mieke Bouwhuis (vakantie), Frank Hengelman (zonder afmelding)  

 

1. Opening 
Om 19.40 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder aanvullingen gevolgd zoals aangegeven. 
 
3. Postbehandeling 
Ingekomen: 
- 11-10-2018: via Hans: uitnodiging bijeenkomst LEADER gelden. 
- 12-10-2018: Stimuland: Herinnering Training 18-10-2018 UT Enschede. 
- 15-10-2018: Dorpsraad Beuningen: motivatie geen financiële deelname aan Losser in  
  Vogelvlucht. 
- 17-10-2018: Wegwijzer gemeente Losser. 
- 17-10-2018: Stimuland: Afzegging Training van 18-10-2018. 
- 22-10-2018: Gemeente: Uitnodiging thema-avond op 08-11-2018: Samen werken aan een 
  duurzaam Loser van 19.30-22.00 uur. 
- 23-10-2018: Gemeente: Uitnodiging + agenda gezamenlijke commissievergadering Bestuur & 
  Samenleving en Ruimte. 
- 25-10-2018: Gemeente: Terugkoppeling Raadsavond van 04-10-2018. 
- 26-10-2018: SOGL dank voor toezegging subsidie aanvraag. 
- 31-10-2018: via Hans: Brief uitnodiging Programmaraad: Kunstweek officiële opening met  
  wethouder Nijhuis op 11-11-2018. 
- 07-11-2018: Gemeente: uitnodiging + agenda voor de raadsvergadering op 13-11-2018. 
- 09-11-2018: Week van Losser: ontvangst bevestiging redactiestuk. 
- 09-11-2018: Bruisend Overdinkel: Uitnodiging voor de bijeenkomst van Samenwerking van en 
  door Overdinkel op 28-01-2019. 
- 12-11-2018: Mail van Hans over stand van zaken Twentse spreuken bij de picknick banken. 
- 14-11-2018: via Hans: Toeristisch Genootschap Losser: uitnodiging Social Media avond in Erve  
  Kraesgenberg te Losser op 21-11-2018 van 19.30-22.30 uur. 
 
Uitgegaan: 
- 11-10-2018: via Hans: Toezegging subsidie aanvraag volleybaltoernooi. 
- 26-10-2018: Adreswijziging secr. Wegwijzer gemeente Losser. 
- 26-10-2018: Ter info + opgave leden: uitnodiging gemeente: Samen werken aan een duurzaam 
  Losser. 
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- 26-10-2018: Ter info leden: Gemeente: uitnodiging en agenda gezamenlijke commissie- 
  vergadering Bestuur & Samenleving en Ruimte. 
- 26-10-2018: Ter info leden: Terugkoppeling raadsavond van 04-10-2018. 
- 26-10-2018: Ter info leden: Verslag LEADER gelden bijeenkomst via Carll: verzoek doornemen  
  agendapunt volgende vergadering. 
- 26-10-2018: SOGL (Mariola): toezegging subsidie aanvraag promotiefilm Losser in Vogelvlucht. 
- 06-11-2018: Aanmelding Ben Huttenhuis voor Duurzaam Losser op 8 november 2018. 
- 06-11-2018: Persbericht ‘vergadering’ de Week van Losser. 
- 06-11-2018: Persbericht ‘vergadering’ Nieuwe Dinkellander. 
- 06-11-2018: Ter info: leden/gemeente/OCO: agenda Dorpsraad vergadering op 14-11-2018. 
- 06-11-2018: Ter info leden: uitnodiging programmaraad ’t Trefhuus op 11-11-2018 opening  
  Kunstweek. 
- 14-11-2018: Ter info leden: Twentse spreuken bij picknick banken. 
- 14-11-2018: Ter info leden: Uitnodiging 21-11-2018 Toeristisch Genootschap Losser. 
 
Opgemerkt wordt, dat de motivatie van de Dorpsraad Beuningen omtrent het niet geven van een 
financiële bijdrage aan de drone film: Losser in Vogelvlucht niet onterecht is. Dorpsraden krijgen 
van de gemeente een budget om dorpsgerichte subsidie aan te vragen. In dit geval vraagt de 
gemeente via SOGL de dorpsraden om een bijdrage in reclamemateriaal. Deze film wordt 
namelijk gebruikt om de gemeente Losser c.q. de dorpskern te promoten. 
 
4. Hoe brengen we behandelde onderwerpen/standpunten van ons onder de aandacht bij 
de inwoners van Overdinkel (plan van aanpak) 
Allereerst dient de sociale media op poten gezet te worden, als zijnde: onze website en facebook. 
Wij als Dorpsraad moeten via deze sociale media beter communiceren over onze actuele 
onderwerpen en standpunten. Wij zullen hierbij onze interne actiepuntenlijst hanteren. We nemen 
een halfjaar de tijd om dit probleem op te lossen. Hans zal contact opnemen met Jacqueline 
Velders en Jos Klein Robbenhaar. 
 
5. Toegezonden verslag LEADER gelden 
Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen verschillende onderwerpen tot een project te 
worden gebundeld. Er is een lijst gemaakt met mogelijkheden, zoals Erve Beernink terughalen, 
een textiel/smokkelmuseum opzetten en een kinderboerderij (waar deze neer te zetten). 
Misschien is hierin ook een samenwerking met Stichting Aveleijn mogelijk. De voormalige bank en 
bibliotheek worden ook genoemd maar zijn eigendom van Domijn. Ook voor de jeugd van 13-18 
jaar dient iets te worden opgezet en te worden bekeken wat er mogelijk is. Als de Dorpsraad hierin 
iets kan betekenen, dan worden we graag geïnformeerd.  
 
6. Mededelingen 
a. Pand Hoofdstraat 191 
De heer Sligman heeft alle betreffende informatie en foto’s naar Hans gestuurd en Hans heeft een 
formele klacht bij de gemeente ingediend. Tot op heden nog niets vernomen.  
b. Vlaggenmasten 
Op de hoek Hoofdstraat/Prins Hendrikstraat zijn 2 vlaggenmasten geplaatst. Deze vlaggenmasten 
zullen worden gebruikt voor de volgende vlaggen: Smokkellogo, Bruisend Overdinkel en VVV 
maar de Nationale driekleur mag natuurlijk niet ontbreken! Op verzoek van de OCO zal de 
Dorpsraad zorgen voor de driekleur in het formaat van 1,5 x 3 meter en de oranje wimpel. Hans 
zal de vlag en de oranje wimpel bestellen. 
c. Twentse spreuken bij picknickbanken 
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Rabobank Twente Oost, TGL, gemeente Losser, Plus 
Bellers, Houthandel Bulthuis en de 5 dorpsraden. Alle subsidies zijn binnen. 
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Naast elke houten picknickbank in het buitengebied van de gemeente Losser wordt een paal 
geplaatst met daarop een typisch Losserse of Twentse spreuk. Door de Dorpsraad Overdinkel 
wordt allereerst aan alle inwoners van de gemeente Losser gevraagd om per e-mail spreuken aan 
te leveren. Per inzending mogen maximaal 3 spreuken worden aangeleverd. 
De uiterste inleverdatum van de spreuken is op 15 december a.s. In januari 2019 wordt de naam 
van de winnaar bekendgemaakt en deze ontvangt een prijsje. De leukste spreuken worden 
verzameld en op de paaltjes gegraveerd. 
d. Bezoek ambtenaren van de Provincie 
Ter informatie: op 29 november 2018 zal er door ambtenaren van de Provincie een smokkel-
fietstocht worden gehouden (van 10.00-13.00 uur). Het zijn ca. 80-85 personen, die tevens Bad 
Boekelo aandoen. 
e. Kerstmarkt 
Gert Olde Hanter heeft via Marcel Visser aan de Dorpsraad gevraagd om samen op de Kerstmarkt 
op 9 december a.s.de wensen van de mensen uit Overdinkel te verzamelen. De markt duurt van 
15.00-19.00 uur. Ben heeft aangegeven hieraan zijn medewerking te verlenen. Carll en Petra zijn 
de op kerstmarkt aanwezig om Bruisend Overdinkel namens de Dorpsraad te ondersteunen. 
f. Duurzaam Losser 
Ben is op 8 november j.l. in ’t Lossers Hoes naar de thema-avond over duurzaamheid geweest. Hij 
vond de bijeenkomst niet concreet genoeg. 
g. Samenwerking voor en door Overdinkel 
De volgende vergadering van Samenwerking voor en door Overdinkel zal worden gehouden op  
28 januari 2019 in ’t Trefhuus. Aanvang: 20.00 uur. 
h. Grensstenen-Smokkelroute 
Hans laat een plattegrond zien, waarop de bovengenoemde route is aangegeven. Er is op een 
enkel punt nog overeenstemming nodig. Voorgesteld wordt om de route over de Dubbeleweg door 
te trekken naar de grens (Rick’s vis). Dan rechts de Hoofdstraat op tot aan tuincentrum Wolters. 
Vervolgens rechtsaf de Heideveldweg op en dan linksaf de Kerkhofweg op. Tenslotte rechtsaf het 
Veldkamp op tot aan de Invalsweg. Hier links en dan zitten we weer op de route. Hier zijn we het 
allemaal mee eens. 
 
Om 21.20 uur verlaat Herman Spanjer de vergadering. 
 
7. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en aangepast. 
 
8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
Ben en Carll zullen de kerstpakketten samenstellen. 
 
9. Sluiting door de voorzitter 
Om ca. 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun komst 
en hun toewijding. 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag, 12 december 2018 om 19.30 uur. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


