
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Kernraad Noord Deurningen 
 
 

Beste inwoner van Noord Deurningen,  
 

Hoewel op dit moment de besmettingscijfers in ons land oplopen, worden de maatregelen rondom het virus 
geleidelijk wat soepeler. Gelukkig maar want daar hebben we met elkaar behoefte aan. Toch is het voor 
bijeenkomsten nog niet verstandig deze doorgang te laten vinden. Eind vorig jaar hebben we daarom besloten 
om de jaarvergadering van de Kernraad ook voor 2021 niet door te laten gaan, maar u wederom te informeren 
middels deze nieuwsbrief.  

 

Destijds hoopte ik op een eenmalige papieren versie, maar niets blijkt minder waar. Het is nog niet mogelijk om 
onze jaarvergadering op de normale manier door te laten gaan. En dat vinden we erg jammer! Deze vergadering 
biedt namelijk niet alleen ons maar ook ú als inwoner van Noord Deurningen de kans om te luisteren naar, en 
reageren op, hetgeen waar we het afgelopen jaar druk mee zijn geweest en waar we het komende jaar op 
vooruit blikken. 

 

Veelbewogen jaar 
Afgelopen jaar was voor de Kernraad, ondanks nog vele digitale bijeenkomsten en vergaderingen, een 
veelbewogen jaar waarin we niet stil hebben gezeten en tóch samen met u bepaalde doelen hebben behaald.  
Zo krijgt onze kern een glasvezelaansluiting, wordt er volop gebouwd op de Zuudplas en is het plan voor de 
problematiek aan de Johanninksweg eindelijk in de afrondende fase. Maar we kijken ook naar de toekomst van 
ons dorp; op het gebied van wonen, zorg & welzijn, sport, religie, openbare ruimte en digitalisering. 
Onderwerpen die voor het komende jaar/komende jaren onze aandacht zullen hebben. 

 

De functieverdeling binnen het dagelijks bestuur van de Kernraad zal in 2022 ook veranderen; concreet betekent 
dit een nieuwe voorzitter en secretaris in de persoon van respectievelijk Hilde Monnikhof en Huub Mensink.   
Rik ten Brink blijft penningmeester. Dit betekent dat ik mijn huidige functie overdraag, maar als bestuurslid    
nog betrokken blijf. Ik wil eenieder dan ook op deze manier bedanken voor de afgelopen jaren en ik wens    
Hilde en Huub alle succes toe in hun nieuwe functie! 

 

Afsluitend hoop ik dat we snel weer terug kunnen naar het ‘oude’ normaal waarbij we elkaar weer vaker zien   
en spreken zodat we de levendigheid die we kennen van Noord Deurningen weer door kunnen zetten. In de 
tussentijd blijven we u op de hoogte houden van lopende zaken via ons Facebookkanaal en op onze website: 
www.noord-deurningen.nl  

 

Marc van Deth 
Voorzitter Kernraad Noord Deurningen

In tijden als deze waarderen we de 
sponsoring van verschillende bedrijven, 
voor activiteiten en initiatieven in Noord 
Deurningen. 



 
 
 
 
 
 

Jaarverslag Secretaris Kernraad Noord Deurningen 
Het afgelopen jaar heeft de Kernraad Noord Deurningen 8 bestuursvergaderingen gehad. 
Er werd aandacht besteedt aan een tal van onderwerpen. Activiteiten en initiatieven waar tijd en 
energie in zit en in bepaalde gevallen nog wordt gestoken. 
 

Graag geef ik via deze weg aandacht aan het feit dat Marc van Deth zijn functie als voorzitter 
neerlegt, wel blijft hij ons nog ondersteunen als algemeen bestuurslid.  
Zijn bijdrage als voorzitter is erg belangrijk geweest en er zijn vele onderwerpen, activiteiten en 
initiatieven opgestart en doorgezet onder zijn hoede. 

 

Glasvezel voor Noord Deurningen 
De aanleg van glasvezel is medio oktober 2021 gestart! 
De aanleg van glasvezel bestaat uit verschillende stappen. Op www.deltafibernetwerk.nl vind je meer 
informatie over de aanleg. Doe de postcodecheck om op de hoogte te blijven over de aanleg in jouw gebied. In 
dit gebied leggen namelijk twee aannemers het glasvezelnetwerk. 
Heb je nu of gedurende de aanleg van glasvezel vragen over bijvoorbeeld de planning of jouw aansluiting?  
Of ervaar je een klacht of storing als gevolg van de aanleg? Dan kun je contact opnemen met de aannemer 
in jouw gebied. 
 

Opknapbeurt speeltoestellen 
De speeltoestellen op het schoolplein van de Willibrordschool zijn schoongemaakt en voorzien van een  
nieuwe laag verf door de Gemeente Dinkelland. 
 

Starters- en seniorenwoningen 
Aan de Zuudplas is afgelopen najaar gestart met de bouw van vijf woningen.  
Er wordt een twee-onder-een-kap gebouwd en een drie-onder-een-kap. Alle vijf woningen worden 
energiezuinig gebouwd en voorzien van zonnepanelen en warmtepompen. De twee-onder-een-kapwoningen 
worden voorzien van gemetselde berenoren. 
De twee-onder-een-kap krijgt een zwarte gevelsteen met wit keimwerk, de drie-onder-een-kap wordt 
uitgevoerd met een antraciet-zwarte plint met roodbruine gevelstenen. 

 

NL doet & Burendag 
Op 13 maart 2021 werd er weer een NL doet dag georganiseerd. Dit 
jaar werden er in Noord Deurningen verschillende klussen afgerond, 
o.a. de bloemborders weer zomer klaar maken, bladeren en 
afgestorven planten uit de borders halen, tuinafval afvoeren etc.  
De Burendag vond dit jaar plaats op 25 september 2021 en stond in 
het teken van het onderhoud Dorpshart Noord Deurningen. Dit jaar 
speciaal aandacht voor Rene Wessels, vanwege zijn 3de plek van de 
Beste Buur Bokaal. 
Beide dagen werden gevierd op een veilige  manier en met 
voldoende afstand. Aan alle vrijwilligers: ‘ontzettend bedankt voor 
jullie inzet’!  

 

 
 
 

http://www.deltafibernetwerk.nl/
https://www.deltafibernetwerk.nl/overalglasvezel/


 
 
 
 
Sinterklaasintocht 2021 
De intocht van Sinterklaas in Noord Deurningen was ook in 2021 weer een groot succes. 
Door de coronacrisis werd dit jaar de intocht in Noord Deurningen anders gevierd dan  
anders. Door de creativiteit van de Scouting Denekamp werd ondanks alle maatregelen  
de intocht een groot succes. De Kernraad Noord Deurningen bedankt de Scouting Denekamp voor hun 
inzet en enthousiasme ieder jaar  weer. We hopen dat we in 2022 de intocht weer op een ‘ouderwetse’ 
manier kunnen organiseren, met als afsluiter een gezellig samenzijn in het Kulturhus De Mare.  
 

Kernbezoeken 
Twee keer per jaar organiseert de Kernraad Noord Deurningen samen met de gemeente Dinkelland een 
kernbezoek om specifieke punten waarbij de gemeente ons kan helpen te bespreken. In maart 2021 was 
deze bijeenkomst online en in  september 2021 schoven onze kernwethouder Ilse Duursma en onze 
buurtvrouw Inge Ottenhof fysiek aan voor een  kernbezoek. 

 

Centraal Kernraden Overleg 

Helaas door de maatregelen van corona geannuleerd. Wordt op een later moment een  
vervolg aan gegeven. 

 

Johanninksweg 
Uitvoering verkeersmaatregelen Johanninksweg 
In 2020 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden voor het gehele dorp met betrekking tot de situatie aan 
de Johanninksweg. Hierop zijn ideeën en voorstellen voorgesteld. Deze voorstellen zijn vervolgens in september 
2021 in de Mare in Noord Deurningen in een avond voor aanwonenden gepresenteerd. Op deze avond is 
specifiek gevraagd naar de mening van de bewoners van de Johanninksweg, aangezien zij te maken krijgen met 
de maatregelen. 
De uitvoering van de maatregelen zijn inmiddels in de afrondende fase. 

 

Dinkelland 75 jaar bevrijd 
Noord Deurningen 75 jaar bevrijd, een prachtig initiatief opgezet door o.a. de Willibrordschool, 
locatieraad N-D van Lumen Christi, Samen Welzijn N-D, Dorpscommissie N-D, Jong N-D en de Kernraad 
N-D. Een mooi voorbeeld waar een klein dorp groot in kan zijn. Door samen de handen ineen te slaan 
werd een zevental herdenkings- en ‘viermomenten’ georganiseerd voor jong en oud. Helaas heeft de 
coronacrisis opnieuw doen besluiten om het programma niet door te laten gaan. Wellicht biedt 2022 
wel deze mogelijkheid. 
 

Buiten Beter app 
Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel en makkelijk bij 
de Gemeente Dinkelland. Meteen op de plek en het moment dat u 
het signaleert. 
BuitenBeter is ontwikkeld vanuit het perspectief van zowel inwoner 
als gemeente, zodat meldingen makkelijk gedaan en opgelost 
kunnen worden. Zo kunt u zelf bijdragen aan een prettige 
leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle hulp gebruiken om 
de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden. 
Download nu de BuitenBeter app voor uw smartphone. 

 

Hilde Monnikhof 
Secretaris Kernraad Noord Deurningen 



 
 
 
 

 

Jaarverslag Penningmeester Kernraad Noord Deurningen 
Lopende rekening: 
De lopende rekening van de Kernraad stond vorig jaar 1 november op een saldo van €2189,30. 

 

Uitgaven: 
In het boekjaar 2021 hebben wij als Kernraad weer diverse uitgaven gehad. Eén hiervan is de intocht in 
2020 van de goed heilig man in ons dorp. Door de Corona ging de intocht dit jaar wat anders dan 
normaal, maar gelukkig waren er vele Pieten die deze dag Noord Deurningen rond gingen. De uitgaven 
hier voor bestaan uit de vergoeding voor de scouting. De kosten hiervoor bedroegen €155,- 
De kosten voor het vergaderen van onze werkgroep en de vergaderingen met de Kernwethouder en de 
Burgemeester heeft ons afgelopen jaar €68,50  gekost. Dit is een stuk lager dan de afgelopen jaren. Dit 
komt omdat wij door Corona niet fysiek mochten vergaderen. Gelukkig hebben we onze vergaderingen 
online kunnen houden. 
Verder betalen wij elke maand de kosten voor onze bankrekeningen, deze waren afgelopen jaar €184,09 
En als laatste hebben wij nog een overige kostenpost, hieronder vallen bijvoorbeeld de hosting van onze 
website, attenties en drukwerk. De kosten hiervoor waren €526,14 

 

Inkomsten: 
Gelukkig hebben we ook elk jaar een paar inkomsten. Zo krijgen we van de Gemeente Dinkelland een 
jaarlijkse bijdrage van 1500,- 
Van het Oranje Fonds hebben wij voor NL Doet €318,- het afgelopen jaar ontvangen. 

 

Overboekingen: 
In 2019 hebben wij van de Gemeente een subsidie van €720,- ontvangen voor het organiseren van 
festiviteiten/activiteiten rondom Nederland 750 jaar bevrijd. Door Corona hebben deze nog nooit plaats 
gevonden. Het bedrag hebben we overgeboekt naar onze spaarrekening. 

 

Totaal: 
Dit betekent dat de Kernraad op 31-10-2021 een saldo heeft van €2353,57 

 
 

Spaarrekening: 
De spaarrekening van de Kernraad stond vorig jaar 1 november op een saldo van €2300,36. Er is 
afgelopen jaar een bedrag van €0,30 bijgeschreven aan rente en de hierboven genoemde overboeking 
van €720,- 
Het totaal op de spaarrekening komt daarmee op €3020,66 

 

Rik ten Brink 
Penningmeester Kernraad Noord Deurningen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bestuursverkiezing 
Er zal een bestuurswissel plaatsvinden, hieronder beschreven. 
 
Marc van Deth  Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid; 
 Hilde Monnikhof  Aftredend en herkiesbaar als voorzitter; 
Huub Mensink  Aftredend en herkiesbaar als secretaris; 
Niels Wigger   Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid; 
Peter Baalhuis  Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u  contact opnemen met de 
Kernraad Noord Deurningen via voorzitter@noord- deurningen.nl of schriftelijk via Nieuwewemestraat 3,  
7591 PC Denekamp. 
 

Bestuur Kernraad Noord Deurningen 


