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Ma 18 april Paaseieren zoeken 

Wo 27 april Koningsdag 

Wo 8 juni Buitenspeeldag 

za 24 september Burendag 

za 29 oktober Halloween  
 

 

 
 

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

 

Beste buurtbewoners, 
 

YESSSS!!!! We mogen eindelijk weer van start met leuke activiteiten voor de buurt. 
 

Na twee jaar, waarin Covid-19 het leven van iedereen in meerdere of mindere mate op de kop heeft gezet, 
verdriet en ellende heeft veroorzaakt, is het fijn om weer gezellige dingen met elkaar te kunnen doen. 
We hebben jullie gemist en zijn blij dat we na bijna twee jaar weer gezellige activiteiten mogen gaan 
organiseren. Te beginnen met het altijd populaire paaseieren zoeken, vrijwel direct gevolgd door 
Koningsdag dat ook ieder jaar weer een succes is.  

 
Wij hebben er in ieder geval weer zin in en we hopen jullie ook! 

Paaseieren zoeken op Tweede Paasdag – 18 april om 13.00 uur 

Maandag 18 april gaat het weer gebeuren. Het jaarlijkse paaseieren zoeken met natuurlijk ook weer de 
kleurwedstrijd voor jong en oud. Houd je brievenbus in de gaten voor de kleurplaat. Deze is ook te vinden 
op onze Facebookpagina, zodat je meer exemplaren kunt printen. Let op! De kleurplaten moeten van 
tevoren worden ingeleverd. Dat kan tot zondag 17 april om 16 uur bij Bergermeerstraat 21. 
Om 12.45 uur verzamelen we bij het speeltuintje bij het witte kerkje, zodat we om 13.00 uur van start 
kunnen gaan. Om 14.00 uur is de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. 
 
Koningsdag - 27 april vanaf 11 uur 

Op woensdag 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 slechts 5 euro. 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 
 

 

Oproep nieuwe vrijwilligers 
Momenteel worden alle activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door een kleine groep van ongeveer 7 
vrijwilligers. We kunnen het niet genoeg benadrukken. ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN ACTIVITEITEN. 
 
Als vrijwilliger hoef je niet bij iedere activiteit te helpen met de voorbereidingen of aanwezig te zijn. Ook als 
je bij een bepaalde activiteit een uurtje beschikbaar bent of alleen af en toe de flyers wilt helpen bezorgen, 
verwelkomen wij je graag.  
 
Je krijgt als vrijwilliger in de gemeente Den Haag ook een waardering, in de vorm van een pluim t.w.v. 20 
euro. 
 
Is er een activiteit of andere klus, waarbij je zou willen helpen, dan kun je je aanmelden via 
bvdedijken@outlook.com. Geef daarbij aan wat je zou willen doen.  
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Wilt u de bewonersvereniging steunen? 
Word dan lid/donateur 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 het onderstaande aanmeldformulier. U kunt het ingevulde formulier sturen aan 
bvdedijken@outlook.com of uitprinten en in de brievenbus stoppen bij Perry Hayen, Bergermeerstraat 21. 
 

Inschrijfformulier Bewonersvereniging De Dijken 
 

 

 

Ondergetekende: 

 

Naam :…………………………..………………………………………………………………..……………….. 

 
 
Adres : ………………….……………………………………………………….………………………………….. 

 
 

Plaats : …………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

E-mailadres .………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
• Wordt hierbij donateur van bewonersvereniging De Dijken; 
• Steunt de vereniging met een jaarlijkse minimale bijdrage van € 10,- ; 

 
Donateurs krijgen de koffie en thee tijdens de evenementen gratis en ontvangen hiertoe 2 pasje 

per gezin; 
Van uw bijdrage worden zaken betaald, waarvoor geen subsidie beschikbaar is, zoals eten en 

drinken bij de activiteiten. 
 
 

Getekend te ……………..………………………………………………………………………………….…….. 
 

 
Datum: ……………….…………………………………………………………………………………………………. 
  

 
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Belangrijk voor u 

- De jaarlijkse bijdrage kunt u overmaken naar IBAN: NL67INGB000 57 98 056. Vermeld u hierbij    
‘contributie + kalenderjaar’ en uw adres.  

- Vanwege de hoge kosten doen we geen incasso! Maakt u svp een periodieke overboeking aan 
voor uw contributie. We ontvangen deze graag in december. 
- Het lidmaatschap loopt automatisch door. U kunt schriftelijk of per e-mail opzeggen via de 

adresgegevens onderaan dit formulier.  
 

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! 
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