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Beste Möpper, 
 
Hierbij de nieuwsbrief, die een maand eerder is dan dat u van ons gewend bent. Dit in 
verband met het brengen van snoeihout naar het paasvuur. 
 
Verslag ledenvergadering 

Het verslag van de ledenvergadering van 27 februari jongstleden, zal zo spoedig mogelijk 
aan de leden worden verzonden en gebracht. 
 
Paasvuur 

Tijdens de ledenvergadering is toegezegd om de regels, die voor het maken van een 
paasvuur gelden, te vermelden in de nieuwsbrief. 
1. Er mag gecontroleerd gestort worden op zaterdag 16, 23 en 30 maart van 9.00 - 17.00 
uur. 
2. Er mag gestort worden; takken, coniferen en snoeiafval van struiken. 
3. Er mag niet gestort worden; geverfde planken, geïmpregneerd hout, boomwortels, 
stonken, stro, riet, plastic en huishoudelijk afval. 
4. Het aansteken van het paasvuur zal zijn op 2e paasdag 's avonds om 19.45 uur. 
Wij vertrouwen erop dat de gestelde regels nageleefd worden, zodat wij ook in de toekomst 
deze traditie in stand kunnen houden. 
 
Speeltuin 

De voorbereidingen voor de herinrichting van de speeltuin is in volle gang. De financiële kant 
is bijna afgerond, zodat wij aan het werk kunnen met het snoeien van de stuiken, verwijderen 
van de zandbank, verplaatsen van het hekwerk en het plaatsen van speeltoestellen. Hierbij 
hebben wij nog wel vrijwilligers nodig, die mee willen helpen er iets moois van te maken. 
Aanmelden kan bij Bert Bruinsma (tel. 372157) of via e-mail delangemopper@meppen.nl. 
 
Stankoverlast 
De stankoverlast, die vooral in de zomermaanden via de hemelwaterafvoeren naar buiten 
komt, is eindelijk erkend door de gemeente Coevorden. Zij hebben toegezegd het probleem 
medio 2013 op te lossen. De persleiding van het AZC loost nu afvalwater op het gemaal aan 
de Toenakkers. Dit lozingspunt zal verplaatst worden en de persleiding vanaf het gemaal 
Toenakkers zal rechtstreeks aangesloten worden op de persleiding die loost op het gemaal 
aan de Dennekampen. Door deze aanpassing ontstaat een gesloten systeem en zal de 
stankoverlast verholpen zijn, aldus de gemeente. 
 
Bestuurswisseling Lange Möpper 

Op de ledenvergadering van 27 februari hebben wij, na een periode van vijf jaar, bestuurlijk 
afscheid genomen van onze penningmeester Ydo Gort. Caroline de Widt heeft zijn taak 
overgenomen. Als nieuw bestuurslid is toegetreden Geert Nijhoving.  
 
De taakverdeling: 
Voorzitter:  Bert Bruinsma 
Secretariaat:  Hellen Schevers 
Penningmeester: Caroline de Widt 
Bestuurslid:  Stieneke Lucassen 
Bestuurslid:  Geert Nijhoving 
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 Rooster aftreden bestuursleden: 

Naam Aftreden op ALV Gestart na ALV 

Stieneke Lucassen feb. 2014 feb. 2009 

Caroline de Widt feb. 2015 feb. 2010 

Hellen Schevers feb. 2016 feb. 2011 

Bert Bruinsma feb. 2017 feb. 2007/2012 

Geert Nijhoving feb. 2018 feb. 2013 

 

Contributie 2013 

De contributie á € 5,00 zal voortaan alleen nog via bankgiro worden geïnd. Redenen hiervoor zijn: 

 Relatief hoge kosten acceptgiro (17%) en incasso (33%) t.o.v. € 5,00 contributie. 

 Invoering SEPA en IBAN voor 1 februari 2014 met kosten. 

 Acceptgiro verdwijnt en introductie van Europese incasso 

 

Zwerfvuilactie 2013 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de actie Samen Drenthe Schoon. Wanneer deze actie plaats zal 

vinden is nog niet bekend, maar wij houden u op de hoogte. 

 

Mobiliteitsplan 

Het concept mobiliteitsplan van gemeente Coevorden is klaar. Er zal nader overleg plaatsvinden met 

de belangenverenigingen van de dorpen. 

 

 5 Dorpenoverleg 

Zoals bekend zijn wij samen met Aalden, Zweeloo, Wezup en Benneveld in overleg met de gemeente 

Coevorden om gezamenlijke belangen te behartigen (behoud Zwembad Zweeloo, bibliotheek, 

sportvoorzieningen, De Spil, Openluchttheater, verkeersveiligheid, pand Seubers, nascholing AED, 

wonen voor alle doelgroepen, paasvuur, bedrijventerrein Zweeloo). De ondernemingsvereniging uit 

Zweeloo doet ook mee aan dit overleg. 

17 December 2012 heeft er een gezamenlijke Dorpenronde plaatsgevonden. Er is gesproken met het 

college, de politie en de buitendienst van gemeente Coevorden. Alle partijen hebben dit overleg als 

positief ervaren en er zal dan ook een vervolg komen. De mogelijkheid voor een eigen Dorpenronde 

blijft ook open en deze zal dan openbaar zijn, als daar behoefte aan is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Bestuur 

 


