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KALENDER 2017
ma 17 april Paaseieren zoeken
do 27 april Koningsdag
wo 14 juni Buitenspeeldag
za 1 juni Proud 2B Young
za 19 augustus Nocturne
za 23 september Burendag
za 28 oktober Halloween
December Kerstboom

Bestuur: Perry Hayen (voorzitter), Hans Klaassen (penningmeester), Lilian Mulder (secretaris)

Beste buurtbewoners,
We kijken weer uit naar een jaar met veel gezellige activiteiten. Te beginnen met het intussen jaarlijks
terugkerende Paaseieren zoeken.
Onze voorzitter Pien Gertenaar heeft - na zich jarenlang te hebben ingezet voor de bewonersvereniging besloten het stokje door te geven. Via deze weg willen wij Pien hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet
voor de vereniging. Wij wensen haar en haar gezin alle goeds voor de toekomst.
Naar aanleiding van het vertrek van Pien, hebben wij een oproep aan de leden gedaan voor een nieuwe
voorzitter. Perry Hayen heeft zich als enige gemeld om deze functie te gaan vervullen. Perry heeft veel
ervaring in bestuursfuncties bij diverse organisaties en is al sinds jaar en dag actief als vrijwilliger bij onze
activiteiten. Het bestuur heeft dan ook gemeend hem te moeten benoemen als nieuwe voorzitter.
Wij hebben in Perry een uitstekende vervanger voor Pien gevonden. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich
nog persoonlijk aan u voorstellen.

Wilt u de bewonersvereniging steunen? Word dan lid voor 10 euro per gezin, per jaar. Dit budget
gebruiken wij om een deel van de koffie, thee, limonade en wat lekkers bij de activiteiten te betalen. De
gemeente subsidieert namelijk geen eten en drinken. Tot op heden waren de koffie en thee altijd gratis voor
alle bezoekers van onze evenementen, maar vanaf dit jaar zijn wij genoodzaakt een kleine bijdrage te
vragen. Alle betalende leden ontvangen twee pasjes per gezin, op vertoon waarvan de koffie en thee voor
hen gratis blijven. Limonade blijft voor alle kinderen gratis.
Aanmelden kan via bvdedijken@outlook.com

Paaseieren zoeken op Tweede Paasdag – 17 april om 13.00 uur

Maandag 17 april gaan we weer met zijn allen Paaseieren zoeken. Ook
ontbreekt de kleurwedstrijd voor jong en oud niet! Houd je brievenbus
in de gaten voor de kleurplaat. Deze is ook te vinden op onze
Facebookpagina, zodat je meer exemplaren kunt printen. Om 12.45uur
verzamelen we bij het speeltuintje bij het witte kerkje, zodat we om
13.00 uur van start kunnen gaan. Neem je kleurplaat mee!
We gaan in twee groepen eieren zoeken; de kleintjes zoeken in het
speeltuintje, de groteren op de heuvel. De Paashaas heeft voor beide
groep ook een gouden ei verstopt. Wie het gouden ei vindt, krijgt een
mooie prijs. Lever je gevonden eieren in voor een lekkere verrassing.
Om 14:00 uur zijn de winnaars van de kleurwedstrijd bekend en dan
gaat de Paashaas er weer vandoor.
Koningsdag - 27 april vanaf 11 uur
Op donderdag 27 april vieren we Koningsdag. Met eten en drinken, muziek, een
springkussen en nog veel meer. Natuurlijk is er ook vrijmarkt, waar iedereen zijn
spulletjes mag verkopen (dus niet alleen de kinderen). Leg je kleedje neer of huur
een kraampje. Een kraampje kost 12,50 euro (waarvan 10 euro borg, die je
terugkrijgt als je de kraam leeg achterlaat en zelf afbouwt). Dus kom ook, van
11.00-16.00 uur in het park. Wil je een kraampje huren, laat dit dan weten via
bvdedijken@outlook.com
LET OP!! Het bereiden en/of verkopen van bederfelijke levensmiddelen is
ingevolge gemeentelijke regelgeving niet toegestaan.
Oproep nieuwe vrijwilligers
Momenteel worden alle activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door een kleine groep van ongeveer 10 vrijwilligers.
We kunnen het niet genoeg benadrukken. ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN ACTIVITEITEN.
Er zijn allerhande klussen, waarvoor wij extra handen kunnen gebruiken. We zoeken o.a. opbouwers, flyer-

bezorgers, begeleiders voor de diverse activiteiten en koffie/theeschenkers.
Als vrijwilliger hoeft u niet bij iedere activiteit te helpen met de voorbereidingen of aanwezig te zijn. Ook als
u bij een bepaalde activiteit een uurtje beschikbaar bent of alleen af en toe de flyers wilt helpen bezorgen,
verwelkomen wij u graag.
Is er een activiteit of andere klus, waarbij u zou willen helpen, dan kunt u zich aanmelden via
bvdedijken@outlook.com. Geeft u daarbij aan wat u zou willen doen.
Wilt u eerst meer informatie over het vrijwilligerswerk bij Bewonersvereniging De Dijken, dan kunt u mailen
naar het bovenstaande adres of contact opnemen met secretaris Lilian Mulder op tel.nr. 06-84885926.
Organisatie Sint Maarten
Vorig jaar zijn we door diverse buurtbewoners benaderd over het organiseren van een activiteit rondom Sint Maarten
op 11 november.
We willen graag aan dit verzoek tegemoet komen, maar dan hebben wij vrijwilligers nodig, die dit evenement willen
organiseren. Zonder nieuwe vrijwilligers die ‘de kar willen trekken’ zal helaas geen Sint Maarten-activiteit kunnen
plaatsvinden. Uiteraard krijgt u daarbij alle medewerking van bestuur en vrijwilligers.
Wilt u Sint-Maarten organiseren? Meld u dan aan via bvdedijken@outlook.com

