
JAARVERSLAG 2018. 

Op 28 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering in De Zwerfkei gehouden. 44 leden 

waren aanwezig. Het bestuur bestaat uit: Wolter Piek voorzitter , Jetty Remmelts secretaris, 

Geert Lucas penningmeester, Jan Hidding, Roel Fleurke, Gert Keep en Anneke Meppelink. 

Gert Keep en Anneke Meppelink waren aftredend en herkiesbaar. 

Elke tweede woensdag van de maand vergadert het bestuur, roulerend bij een van de 

bestuursleden thuis en sinds juli 2018 in De Klimop, het schoolgebouw aan de Weth. H. 

Euvingstraat. Helaas is de school  gesloten op deze locatie door gebrek aan leerlingen. 

Meerdere bestuursleden zijn betrokken bij verschillende projecten zoals Nei Naoberschap, 

Energie coöperatie, Glasvezelproject, Herbestemming Scholen, Werkgroep Geeserstroom en 

gaan naar verschillende bijeenkomsten van de provincie, gemeente en B.O.K.D. (brede 

overleggroep kleine dorpen). Via de website en de Dorpsvlegel proberen we de mensen op 

de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de standpunten van Plaatselijk Belang. 

KRANSLEGGING op 4 mei. 

Ook dit jaar hebben we samen met Plaatselijk Belang Oosterhesselen kransen gelegd tijdens 

de dodenherdenking. Twee kinderen uit Gees hebben namens de inwoners van Gees een 

krans gelegd. 

DORPENRONDE. 

Voorstel was de dorpenronde aan het einde van het jaar te laten plaats vinden, echter 

vanwege de vele tussentijdse contacten met de gemeente en de overlegstructuren is 

besloten het dit jaar niet door te laten gaan. 

SCHOOLGEBOUWEN. 

De werkgroep Scholen heeft verschillende plannen bij de gemeente ingediend en er is 

besloten de Rehoboth in de verkoop te doen en over herbestemming van De Klimop wordt 

nog volop nagedacht. Inmiddels is de Rehoboth verkocht en worden de inwoners benaderd 

om mee te denken over een andere bestemming van De Klimop, februari 2019 is o.a. 

hierover een  informatiemarkt. 

GEESERSTROOM. 

De werkgroep Geeserstroom, voornamelijk vertegenwoordigd door Kees van Dijk en Jaap 

Euving, overleggen met Staatsbosbeheer, Prolander, Waterschap en Provincie over het 

streefbeeld van de Geeserstroom. 

GLASVEZEL. 

Stichting Glasvezel Zuidenveld is opgericht in 2018 en gaat de aanbesteding doen in 2019. 40 

% van de bevolking moet zich abonneren om het project door gang te kunnen laten vinden. 

 

 



ENERGIECOÖPERATIE. 

De energiecoöperatie Geeserstroom is opgericht en is lid van de Drentse Koepel van Energie 

Initiatieven geworden. De Postcoderoos is opgestart en de zonnepanelen gaan geplaatst 

worden op het dak van Wolbers Watermanagement aan het Goringbosch. Alle beschikbare 

certificaten zijn begin 2019 verkocht. 

ZOMERMARKT. 

De zomermarktcommissie bestond het afgelopen jaar uit Hennie en Rini Meppelink, Leonie 

Koopman, Richard Wolting en Wolter Piek. Wederom kon de markt zich op een grote 

belangstelling verheugen. Dit jaar werd de markt voor het eerst gehouden van 15.00 tot 

21.00 uur. De extreme warmte speelde de bezoekers, standhouders en vrijwilligers danig 

parten, maar gelukkig waren de meeste standhouders aanwezig. 

MINI WEEKMARKT. 

Elke dinsdagochtend in juli en augustus wordt de miniweekmarkt gehouden in de Oude 

Steeg. De markt is elke week weer een succes. 

DORPSBEWONERS. 

Vele nieuwe dorpsbewoners zijn door het bestuur actief benaderd om lid van Plaatselijk 

Belang en Nei Naoberschap te worden. Laatste jaren hebben er vele verhuizingen plaats 

gevonden. 

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN. 

Evenals de voorgaande jaren werden er de nodige activiteiten georganiseerd, zoals het 

paasvuur, eieren zoeken, koningsdag, klootschieten, fietstocht, sinterklaasintocht, 

schoonmaakdag en carbidschieten. Ook de Historische Fiets/Wandeltocht naar de Celtic 

Fields onder leiding van Kees van Dijk kon zich op grote belangstelling verheugen.  

OVERLEG. 

Overleg met alle Plaatselijke Verenigingen en Kerken uit Gees over alle ontwikkelingen in het 

dorp over de besteding van het Dorpsbudget van ruim 11000 euro, uitgereikt door de 

wethouder, als mede initiatieven aandragen voor het Stimuleringsfonds 2018. De twee 

gehonoreerde projecten zijn een veegmachine en een mini ijsbaan.  

Leden van PBG konden mee besluiten over de besteding van de  opbrengst van het oud 

papier. Besloten is het geld te besteden aan een stabiel platform voor bij de papiercontainer, 

bijdrage voor het onderhoud van het A.E.D. apparaat en een te organiseren Dorpsontbijt in 

2019. Ook is er een dorpsavond georganiseerd, waarop Henk Diedering en Kees van Dijk 

uitleg hebben gegeven over de besteding van het dorpsbudget. Projecten gebaseerd op de 

Dorpsvisie, Project Gees Leefbaar en Recreatie en Toerisme. 

Enkele bestuursleden waren aanwezig bij de heropening van het Dorpshuis in Zwinderen. 

Gezamenlijk met PB Oosterhesselen werd hiervoor een cadeau aangeboden. 

 



DE DORPSVLEGEL. 

De redactie van de Dorpsvlegel is dit jaar in handen gekomen van Bert Biesbroek, met 

ondersteuning van Rita Wolting en Rudy Remmelts. Hulde, dat zij dit op zich hebben 

genomen. Verder willen wij iedereen bedanken, die zich heeft ingezet voor ons mooie dorp. 

Hebt U suggesties, vragen of opmerkingen, laat het ons weten! 

Het bestuur. 


