
 

Berichten uit het bestuur  
Editie 1 – April 2022 

 
U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen en/of opmerkingen. 

 

 Activiteiten gaan weer van start!  

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud  

Activiteit wanneer datum Aanvang 
April       

Paasbingo    Zaterdag 16-4-2022 20.00 
Wandelen  + Ontbijt  Maandag 18-4-2022 08.00 
Terracotta potjes schilderen Zondag 24-4-2022 13.00 
Leemkoffer maken Zaterdag 30-4-2022 14.00 

Mei       
Darten   Vrijdag 13-5-2022 20.00 
Muziekavond   Zaterdag 21-5-2022 20.00 

Juni       
Pinksterbingo    Zaterdag 4-6-2022 20.00 
Wandelen + Ontbijt   Maandag 6-6-2022 08.00 
vrij kaarten Vrijdag 17-6-2022 19.30 
Lezing vogelasiel de Wulp Donderdag 23-6-2022 20.00 

Juli & Augustus       
Bingo         Zaterdag 2-7-2022 20.00 
BBQ          Zaterdag 9-7-2022 18.00 
Vrij kaarten     Vrijdag 15-7-2022 20.00 
Muziekavond        Zaterdag 16-7-2022 20.00 
Poffertjes eten kinderen      Woensdag 20-7-2022 13.30 
Karaoke avond Zaterdag 23-7-2022 20.00 
Fietstocht Zondag 24-7-2022 10.30  
Vrij kaarten Vrijdag 29-7-2022 20.00 
Avondwandeling Volw + Kinderen  Zaterdag 30-7-2022 22.00 
Darten  Vrijdag 5-8-2022 20.00 
Bingo Zaterdag 6-8-2022 20.00 
Play back   Zaterdag 13-8-2022 20.00 
Patat middag kinderen   Woensdag 17-8-2022 13.30 
Opbouw fam dag  Vrijdag 19-8-2022 10.00 
Groenmarkt Zaterdag 20-8-2022 10.00 
Familiedag   Zaterdag 20-8-2022 12.00 
Opruimen  fam dag        Zondag 21-8-2022 10.00 

  



 

September       
Bingo Zaterdag 3-9-2022 20.00 
High Tea    Zondag 4-9-2022 13.30 
Afsluiting seizoen muziek  Zaterdag 24-9-2022 20.00 

Oktober       
Lichtjesavond (Halloween)   zaterdag 15-10-2022 19.00 

November       
Sinterklaasfeest kinderen   zaterdag 26-11-2022 13.00 

December       
Soepavond Zaterdag 3-12-2022 18.00 
Bingo Kerst   zaterdag 17-12-2022 20.00 

 

 

 Water in de winter 

Na aanleiding van vragen heeft het bestuur onderzocht of het water in de winter erop zou kunnen blijven.  
We hebben hiervoor verschillend onderzoeken ingesteld.  We hebben advies aangevraagd aan onze vaste 
loodgieter en we hebben het verlies van water bekeken in de wintermaanden als alles afgesloten is.  

Het advies van de loodgieter is om het zeker niet te doen, de schade die het kan veroorzaken is niet te 
overzien. En de kosten zullen ook heel hoog worden.  

Op de dag dat het water er weer op ging heeft het bestuur de waterstanden weer opgenomen. Het verlies 
zelfs als het water op de tuinen afgesloten is erg hoog.  Het bestuur heeft besloten dit onderzoek af te 
ronden. Het waterplan is in de ALV van 2019 al door de leden weg gestemd en het bestuur sluit zich hierbij 
aan.  Het is geen haalbare kaart. We zullen in de winter dus het water blijven afsluiten. U kunt in de winter 
gebruik maken van de wc’s en de wateraansluiting in de serre.  

 

 

 Aandachtspunten voor iedereen ! 

We brengen u graag een paar regels nog extra onder de aandacht. 

• Heeft u een hond en is deze buiten uw eigen tuin dient deze ten alle tijden aangelijnd te zijn.  
• Fietsen, scooter en scootmobiel mogen niet op de paden geparkeerd worden, ook niet van uw 

bezoek. U kunt deze stallen op uw eigen tuin of in de stortvakken van het hoofdpad of bij de 
kantine zodat de doorgang voor iedereen toegankelijk blijft.  

We rekenen op uw medewerking!  


