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Beste buurtbewoners,
We zijn bijna aanbeland in de tweede helft van 2017 en we kunnen alweer
terugkijken
op een aantal goed
8 juni
Buitenspeeldag
bezochte activiteiten.

20 ook
augustus
Nocturne
Het Paaseieren zoeken was het eerste evenement van dit jaar. Het wordt
steeds populairder;
dit jaar
deden meer dan 200 kinderen mee. Er waren lekkere prijzen voor de vinders van het gouden ei en de
24 september
Burendag
winnaars van de kleurwedstrijd.
Ook Koningsdag wordt ieder jaar groter. Buurtbewoners verkochten hun
gehuurd
31 spulletjes
oktober vanuit een
Halloween
kraampje of vanaf een kleedje. Er was van alles te eten en te drinken en uiteraard entertainment voor de
kinderen.
Hang deze kalender op je koelkast!
Nog vers in het geheugen ligt de Buitenspeeldag 2017. Ook hier meer dan 200 kinderen, die naar hartenlust
konden meedoen met sport, spelletjes en een danceworkshop. Er waren diverse versnaperingen te koop, de
Smulhoeve deelde frisse yoghurt met fruit uit en alle kinderen werden getrakteerd op een lekker waterijsje,
aangeboden door Hoveniersbedrijf Perry.
Voor de tweede helft van 2017 staan nog veel leuke activiteiten op het programma. Zie de agenda verderop
in deze nieuwsbrief.
De Nocturne komt er weer aan!!!
Na het grote succes van de afgelopen jaren, zal dit jaar wederom de Nocturne/eetmarkt in het Buurtpark aan de
Grietpolderstraat worden georganiseerd.
Een zomeravond, waar buurtbewoners elkaar onder het genot van een hapje en drankje kunnen ontmoeten. Natuurlijk
is er ook voor muzikale omlijsting gezorgd en ja……..er mag gedanst worden.

De Nocturne vindt plaats op zaterdag 19 augustus van 17.00 tot 22.00 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda; meer
informatie volgt.

Onze voorzitter stelt zich aan u voor.
Ik ben Perry Hayen en sinds kort ben ik voorzitter van
Bewonersvereniging De Dijken.
Ik woon sinds 2010 in de Bergermeerstraat, samen met
Katinka Brown en haar zoon. Ook ben ik de trotse opa van
twee kleinzoons.
Ik ben al een paar jaar vrijwilliger bij De Dijken en ik help
bij de evenementen die zij voor de buurt organiseren.
Verder doe ik al een jaar of twaalf vrijwilligerswerk voor
zwemvereniging D.E.S., waar ik de administratie doe van
het leszwemmen en bestuurslid ben voor de
evenementencommissie.
Bovendien ben ik vrijwilliger bij de BOL, waar ik bardienst
draai bij het bridgen en de bingo. Ook ben ik daar
voorzitter van de klaverjasclub.
In mijn dagelijkse leven ben ik Hovenier. Dit werk doe ik al
sinds 1979.
Ik hoop u snel te zien bij een van onze evenementen.
Stand van zaken verkeersmaatregelen Vrouw Avenweg
Een onderwerp, dat al lang speelt is de verkeersveiligheid op de Vrouw Avenweg.
De voorzitter heeft intussen een gesprek gehad met de gemeente, waar informatie is gegeven over de
‘snelheidsvertragende’ maatregelen.
De door de gemeente voorgestelde maatregelen gaan wel ten koste van de parkeergelegenheid in de buurt. In
het huidige voorstel zouden 21 parkeerplaatsen komen te vervallen en moeten twee bomen het veld ruimen
langs de Vrouw Avenweg.
Na de zomervakantie volgt een informatieavond voor buurtbewoners over dit onderwerp. U zult hiervoor t.z.t.
een uitnodiging ontvangen. Het is zeker nog geen voldongen feit. Uiteindelijk wordt de beslissing bij ons
bewoners neergelegd.
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.
We zijn ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, want e 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. Wilt u meer informatie over het werken als vrijwilliger bij de
Bewonersvereniging, neemt u dan telefonisch contact op met onze secretaris, Lilian Mulder op tel.nr. 0684885926.

