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Als u deze bijdrage aan het Else Blattien leest is kalenderjaar 2021 alweer
een paar dagen oud. Kalenderjaar 2020 zal ongetwijfeld de boeken ingaan
als het jaar van de wereldwijde uitbraak van de corona epidemie. Over het
coronavirus is de laatste tijd al zoveel gezegd en geschreven dat wij daar
behalve in dit voorwoord niet verder op in gaan.
Kerstkuier en Vesuviusuitbarsting konden om begrijpelijke redenen niet doorgaan en de
meeste inwoners vierden de feestdagen kleinschalig in huiselijke kring. Hoe heeft u de
feestdagen en de jaarwisseling in dit merkwaardige jaar doorgebracht?
Vesuviusclub Elsloo zorgde traditioneel voor een grote verlichte kerstboom in de voortuin van
de school en ook voor de kerk stond dit jaar voor het eerst een verlichte boom. Het dorp werd
opgesierd met een aantal houten bomen met spreuk. Helaas kon de geplande muzikale
rondgang door het dorp van een aantal zingende dorpsbewoners niet doorgaan. Oorzaak
uiteraard: corona.
Bestuursleden van PBET leverden bij alle bewoners kort voor kerst een kerstkaars met
kerstgroet af. Wij wilden dat als bestuur persoonlijk doen en dat is op een enkele uitzondering
na ook gelukt. Wij hopen dat u ons initiatief op prijs gesteld heeft. Verder produceerde PBET in
december een kerstfilmpje waarin ingestuurde filmpjes met kerstwensen van inwoners aan
elkaar werden geplakt. De beelden zijn nog altijd te zien via You Tube.
-ALV 2021
Op woensdag 3 maart houdt Plaatselijk Belang haar jaarlijkse
ledenvergadering. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Een van de
zaken die geregeld moesten worden was het vinden van opvolgers voor
secretaris Aad Oudshoorn en penningmeester Paul de Bruijn die beiden
aftreden en niet herkiesbaar zijn. Die speurtocht is gelukt. Inmiddels hebben
twee dorpsbewoners zich bereid verklaard zitting te nemen in het bestuur van
PBET. Hun namen publiceren wij in het Else Blattien van februari 2021 samen met de agenda
van onze ALV. Noteer de datum al vast in uw agenda.
Het bestuur van PBET hecht aan het organiseren van een ALV waarbij onze leden aanwezig
kunnen zijn. Als door omstandigheden de ALV op woensdag 3 maart niet door kan gaan wordt
de ALV één maand uitgesteld en verschoven naar woensdag 7 april.
-social sofa in Elsloo?
Tijdens onze bestuursvergadering in december stond het punt social sofa’s op de agenda. Het
punt was geagendeerd naar aanleiding van een bezoek dat Paul de Bruijn en Annemarijke Smit
deze zomer aan Zoutkamp brachten waar zij een social sofa aantroffen en daar onmiddellijk
verliefd op werden. Dat zou iets moois in Elsloo zijn was hun conclusie en vanaf dat moment
konden zij het idee niet meer van zich afzetten.

Social sofa’s zijn banken van massief beton en wegen ongeveer
1.700 kilo. De banken worden bekleed met glasmozaïek. Dat
geschiedt op basis van ontwerpen waarvoor vaak tekeningen van
kinderen worden gebruikt. De banken zijn niet alleen functioneel,
maar ook een sieraad voor het dorp. Functionele kunst dus. De
aanschaf van zo’n bank is tamelijk kostbaar. Van oorsprong is de
social sofa een initiatief van Karin Bruers uit Tilburg die met de
sofa’s kleine sociale ontmoetingsplekken in wijken creëert. Sinds april 2019 worden er ook in
Winschoten social sofa’s gemaakt. Breng om een indruk te krijgen maar eens een bezoekje aan
de website https://www.socialsofa-oldambt.nl/.
Vorige maand bezochten Annemarijke Smit en Thea ter Veld het bedrijf in Winschoten en
kwamen met enthousiaste verhalen terug in Elsloo. Thea praatte ons bij tijdens onze
bestuursvergadering in december. De verhalen waren voor het bestuur van PBET reden
genoeg om in eigen beheer een plan in eerste opzet te schrijven. Aandachtspunten bij zo’n
eerste verkenning zijn bijvoorbeeld de locatie, de aanschafkosten, de financiering, tijdlijnen en
het verbindend karakter van de realisatie. Wij zullen u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van het project.
-verkeersbesluiten gemeente inz. maximumsnelheid
Door de gemeente zijn de afgelopen maand twee verkeersbesluiten
gepubliceerd die alle twee gaan over de maximumsnelheden binnen en
buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom van Elsloo gaat de
maximumsnelheid op alle gemeentewegen naar 30 kilometer en buiten
de bebouwde kom naar 60. Met ons rapport ‘Het kan verkeren ook in
Elsloo’ uit 2019 heeft PBET een aanzet gegeven tot het aanpassen van de maximumsnelheden
binnen en buiten het dorp en daarmee aan de verbetering van de verkeersveiligheid in en om
Elsloo.
-de bestuurscoach
In onze bijdrage van vorige maand beloofden wij u wat nader in te
gaan op de functie van een bestuurscoach. De functie
bestuurscoach komt uit een brainstormsessie over de invoering
van de visie op samenleven en werd verder uitgewerkt door het
werkgroepje ‘vrijwillige besturen’. Dat werkgroepje boog zich over
de structurele problemen waarmee bijna alle verenigingen mee te
maken lijken te hebben en dat is het vinden van voldoende
vrijwilligers. Hoe maak je besturen leuker vroeg het werkgroepje zich af?
De werkgroep bedacht o.a. de aanstelling van bestuurscoaches als een mogelijke oplossing.
Een bestuurscoach is geen specifieke man of vrouw, maar meer een functie. Eigenlijk kan je de
bestuurscoach beter zien als een ‘verenigingshelpdesk’ waar verenigingsbestuurders
laagdrempelig terecht kunnen met specifieke vragen en problemen. Denk bijvoorbeeld aan

vragen over onderwerpen als automatisering, communicatie, juridische zaken en financiën. De
achterliggende gedachte is eenvoudig. Vragen beantwoorden, zaken uitleggen, problemen
oplossen of iemand helpen maakt besturen leuk. En als besturen leuker wordt, wordt het
gemakkelijker om vrijwilligers te vinden.
-uitslag subsidie Fonds 2020
Op de dag van onze bestuursvergadering in december
publiceerde het Fonds de uitslag van tranche 2020. Zoals u weet
is door PBET 7.500, - subsidie aangevraagd voor een facelift van
de omgeving van het beeld Door en Voor. Die aanvraag is
gehonoreerd. Daarnaast zijn er ook wat kleinere bedragen
binnen. Op vrijdag 18 december ontving PBET bijvoorbeeld een cheque van 2.000,- van de
Rabobank. De financiering van het project is daarmee zo goed als rond. In de digitale
boekenkast op onze website staat op plank 5 het projectplan aan de hand waarvan de facelift
zal worden uitgevoerd. Wij houden u op de hoogte.
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