Informatieavond Trefkoele 10 april 2013, Gemeentehuis.
Geachte voorzitter,
Wij verontschuldigen ons voor het feit dat het DB zich niet meer kon
vrijmaken voor deze avond.
Wij zouden echter graag willen dat aan de Raad kenbaar wordt gemaakt
welke bijdrage wij kunnen leveren aan het welslagen van het Kulturhus
concept.
Aan de hand van de vragen die u bij de uitnodiging hebt verwoord willen
we graag het volgende aan u melden:
De SR wil zich inzetten voor het ontwikkelen van stimulerende
activiteiten om mensen, van jong tot oud, meer te laten bewegen en aan
sport deel te laten nemen.
In dit kader wil de SR betrokken zijn bij exploitatie van de Kulturhusen in
de Gemeente Dalfsen. Afhankelijk van de organisatievorm van de
Kulturhusen, zou de SR vertegenwoordigd kunnen zijn in een
Klankbordgroep of Gebruikersraad, om op die manier ideeën te
ventileren en bruggen te slaan, om sporten en bewegen te stimuleren.
Bovendien denkt de SR voor kleinere organisaties een ondersteunende
rol te kunnen vervullen.
Als we dan onze gedachten naar de toekomst laten afdwalen dan zien
wij:
Mogelijkheden dat bezoekers van het Kulturhus na een consult aan
de Fysio, aansluitend in kleine groepjes oefeningen doen.
Dan zien wij:
Jongeren met overgewicht onder leiding van een buurtcoach een
spelletje Basketbal spelen,

Dan zien wij:
Ouderen, na een kopje koffie, de keu pakken en gaan biljarten.
Dan zien wij:
Ouderen de uitdaging aannemen om te gaan Darten.
Dan zien wij:
Mensen na een bezoek aan de pedicure een stukje gaan
wandelen.
Dan zien wij:
Dat ouderen en jongeren zich op zondagmorgen verzamelen om te
gaan wandelen in en rondom het dorp om antwoorden op vragen
te vinden die te maken hebben met de geschiedenis van het dorp.
(wandelclinics)
Dan zien wij:
Andere organisaties (bijvoorbeeld de Vrienden van de
Imminkhoeve) wandeltochten organiseren met als start en finish De
Trefkoele.
Dan zien wij:
Wall of fame van Toppers uit Dalfsen
Dan zien wij:
Startplaats Erbens Toertocht.
Dan zien wij:
O.l.v buurtcoaches klimmen in een wand.
Dan zien wij:
Bij een bezoek aan de Historische kring of aan de Bibliotheek dat
er overdag het Bowlsspel gespeeld wordt in de sportzaal, en dat
lijkt mij ook wel wat om te doen?
Tot zover onze bijdrage nu.
Gerrit Siffels
Vz SR

