
 
 

   
 

 

BESTE BUURTBEWONERS, 
2017 is alweer bijna verleden tijd en 2018 staat voor de deur. We blikken in deze nieuwsbrief 
graag nog even terug naar de activiteiten van de afgelopen maanden. 

Dit jaar staat de kerstviering nog op het programma. Zet 16 december alvast in je agenda. Meer informatie 
vind je verderop in deze nieuwsbrief. 

Ook in 2018 zal er weer van alles worden georganiseerd in en voor de Rietbuurt. Maar om dit alles mogelijk te 
maken, kunnen we nog vele helpende handen gebruiken! 

 
 
 

 
KALENDER 2017/2018 

2017 

za 16 december Kerstfeest 

Voorlopige agenda 1e helft 2018 

ma 22 januari Ledenvergadering 
ma 2 april Paaseieren zoeken 
vr 27 april Koningsdag 
wo 13 juni Buitenspeeldag 
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PROUD 2BE YOUNG 
Op de eerste zaterdag van de zomervakantie vond voor de 
eerste keer Proud2BeYoung plaats. Een evenement 
georganiseerd voor en door jongeren in de Rietbuurt, in 
samenwerking met Ut Plekkie. Er was o.a. een dj, een photo 
booth en een bungeeball-baan. Ook aan de inwendige mens 
was gedacht met ‘Rrrollend’ ijs, patat en snacks en Vroem 
Vroem met zijn heerlijke koffie- en theespecialiteiten. Hoewel 
de doelgroep 13- tot 18-jarigen niet helemaal werd bereikt, 
kunnen we toch terugblikken op een geslaagd evenement, dat 
zeker een vervolg gaat krijgen. 
 

BURENDAG 
In september werd door de bewoners de Bellemeer-/Bergermeerstraat 
burendag gevierd. Dit jaar was het thema 'Country & Western'. In een 
lekker zonnetje en op de klanken van countrymuziek werd gezellig gepraat, 
kon worden meegedaan aan een workshop line dance, terwijl de kinderen 
zich vermaakten op de springkussens. Dit alles onder het genot van een 
alcoholvrije cocktail, koffie, thee of limonadesiroop en versnaperingen zoals 
hotdogs, hamburgers, johnny cakes en popcorn. Bovendien was er een 
heerlijk stamppottenbuffet. Kortom….een geslaagde dag. 

 
VERKEERSSITUATIE VROUW AVENWEG 
Medio oktober was er een inloopavond i.v.m. verkeersmaatregelen op de Vrouw Avenweg. Tekeningen 
van de door de gemeente voorgestelde plannen konden worden bekeken en er waren 
gemeenteambtenaren aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De gemeente heeft 
vooral gedacht aan het veilig  oversteken bij de beide voetgangersoversteekplaatsen, terwijl 
omwonenden ook het harde rijden willen aanpakken. Alle vragen en opmerkingen zijn meegenomen voor 
overleg binnen de gemeente.  Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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WIL JE 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. 

 
We zijn ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, want we kunnen het niet vaak genoeg zeggen:  
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. 

 
Aanmelden kan via bvdedijken@outlook.com. Wil je meer informatie over het werken als vrijwilliger bij de 
Bewonersvereniging, neem dan contact op met onze secretaris, Lilian Mulder op tel.nr. 06- 84885926. 

KERST IN DE RIETBUURT 2017 

Op zaterdag 16 december van 15 tot 19 uur vindt de jaarlijkse kerstbijeenkomst 

plaats. 

Een gezellig samenzijn, waarvoor alle buurtbewoners van harte zijn uitgenodigd. 

We gaan natuurlijk weer versieringen van strijkkralen maken voor de 

kerstboom, maar ook zingen, naar optredens kijken en luisteren naar het 

kerstverhaal. Dit alles onder het genot van lekkere poffertjes en de koffie, thee 

en warme chocolademelk van Vroem-Vroem! 

De betalende leden van Bewonersvereniging De Dijken mogen een kerststukje 
maken. Ben je nog geen lid en wil je ook een stukje maken? Als je ter plekke lid 
wordt mag je gelijk meedoen. 
 

HALLOWEEN 
Halloween was weer een groot succes. Het wordt ieder jaar een groter feest. Dit jaar niet alleen veel 
verklede kinderen. Ook veel volwassenen lieten zich niet onbetuigd en kwamen in hun mooiste 
Halloween-creaties. Er waren meer huizen dan ooit versierd. Natuurlijk stond de tent met 
chocolademelk weer in het park. De avond kreeg een extra spookachtig tintje, omdat de 
straatverlichting was uitgevallen. Kortom….geslaagd. We kijken al uit naar volgend jaar! 
 

                          

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op maandag 22 januari 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.  
Alle betalende leden van Bewonersvereniging De Dijken ontvangen in de eerste week van januari de 
uitnodiging en vergaderstukken per e-mail. 
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