Jaarverslag 2020/ Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.
Geachte leden,
In dit beknopt jaarverslag kunt u lezen waar het bestuur van Oldebert zich in
2020 onder anderen mee bezig heeft gehouden.
Enkele hoogtepunten, die verderop nader toegelicht zullen worden:
• Nijjoarsveziede, gehouden op 4 januari 2020, Cazemier Boerderij Tolbert.
• Nieuwbouw Poiesz Supermarkt.
• 100jarig bestaan Oldebert

Algemeen:
Oldebert telde eind 2020 zo’n 285 leden.
De jaarvergadering is dit jaar niet doorgegaan vanwege de Corona crisis.
Vanwege de Corona crisis zijn de bestuursverkiezingen ook niet doorgegaan.

Nijjoarsveziede 4 januari 2020:

Tijdens de druk bezochte Tolberter Nijjoarsveziede in de CazemierBoerderij op
zaterdag 4 januari 2020 is deze keer geen Tolberter Erepenning uitgereikt.
Volgens de commissie Tolberter Erepenning waren er dit jaar geen geschikte
kandidaten om de Tolberter Erepenning aan uit te reiken.
Ondanks dat er geen uitreiking was, was het een gezellige bijeenkomst waarbij
wij even met elkaar konden bijpraten.

Opening Poiesz supermarkt .
Na de acties van de Handelsvereniging Tolbert, Stichting Volksvermaken
Tolbert en Oldebert is voorkomen dat Poiesz uit Tolbert vertrekt. En is dit jaar
de opening een feit.
Bij de opening heeft Oldebert aan de Voedselbank Westerkwartier een
waardebon geschonken van € 500,00 te besteden bij de nieuwe Poiesz.

Gesprek gemeente Westerkwartier

Dit jaar hebben wij vanwege de Corona crisis geen gezamenlijk gesprek met
het dorp en de gemeente gehad.
Wel heeft een delegatie van het bestuur eenmaal een fysiek en eenmaal een
online gesprek gehad met de gemeente.
Hierbij is o.a. de inrichting van het Poiesz terrein en een aantal
oversteekplaatsen aan de orde geweest.

100 jarig bestaan Oldebert
Volgend jaar 2 november 2021 bestaat Oldebert 100 jaar .
Wij zijn voorzichtig bezig geweest iets te organiseren voor 2021. Maar door
de corona maatregelen zijn de mogelijkheden beperkt. Volgend jaar zullen
wij daar nader op terug komen.

toch?
Tolbert, januari 2021
Fokke Dijkstra
secretaris Oldebert

