
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitters  
van de Verenigingen en Stichtingen  
in Kilder 

Kilder, 22 oktober 2017 
 
Beste Voorzitter, 
 
Graag willen we je uitnodigen voor het allereerste VOORZITTERSOVERLEG.  
In de laatste jaarvergadering van de Dorpsraad werd het concept Dorpsplan Kilder 
behandeld. Alle aanwezigen konden hun voorkeur aangeven voor bepaalde actiepunten 
uit het Dorpsplan. Eén van de onderdelen die veel stemmen kreeg was het 
VOORZITTERSOVERLEG. 
 
We gaan dit houden op donderdag 30 november 2017 om 20.00 uur in ’t 
Kelrehuus. We hopen dat je in de gelegenheid bent om hier bij aanwezig te zijn!! 
 
Er zijn sowieso drie onderwerpen die aan de orde komen: 

- Dorpsplan Kilder: lanceren van het plan 
- Project Ontmoetingsplek Kilder: stand van zaken 
- € 25.000 Subsidie Leefbaarheid: voor iedere dorpskern. Hoe gaan we dat doen? 

 
Omdat ik nu nog niet beschik over alle gegevens krijg je deze uitnodiging in de 
brievenbus. Graag wil ik je mailadres en mobiele tel.nummer weten zodat de verdere 
correspondentie per mail kan!! Een agenda met bijlagen volgt daarna per mail. 
 
Mocht je zelf verhinderd zijn die avond, en vind je het belangrijk, vraag dan de vice-
voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur!. Laat me dit wel even weten. 
 
Graag tot ziens! 
 
De Dorpsraad Kilder 
n.d. Dini Burgers, voorzitter 
diniburgers@planet.nl 
tel. 06-20061143. 
 
 
Bijlage: verzendlijst.    
(Mocht je een naam op deze lijst missen: laat het me dan weten). 
 

DORPSRAAD KILDER 



 

 

Bijlage bij uitnodiging Voorzittersoverleg 30 november 2017. 
 
 
 

VERZENDIJST VOORZITTERSOVERLEG 30 NOVEMBER 2017 
 

 
Naam vereniging / 
stichting 

Naam voorzitter Mailadres Telefoonnum
mer 

Stg.Dorpsraad Kilder Dini Burgers  06.20061143 
Stg.Kelrehuus Rene Meijnen   
Schoolbestuur Laetare Michel Elshof   
Locatieraad St.Jan Dini Burgers  06.20061143 
Middenstandsver. Gerard Thus   
Schutterij St.Jan Richard Giesen   
Muziekver. St.Jan Elise Geurts   
SV Kilder Theo Kock   
Sportver.Wilskracht Debby te Kaat   
CV De Dolbotters Theo Reijmer   
Toneelver. Vrolijk Theo Hollander ?   
EHBO ver. José Hietkamp   
Vrouwenver. Kilder Mientje Berntsen   
Seniorensoos Gert Meijer ?    
Sjoelver. ?? Truus ten Haaf   
    
    
    
OSCK ??    
Raadslid    
    
 
 


