Betreft: Nieuws vanuit het bestuur

05-11-2021

Beste leden,
Vorige week hebben wij als bestuur weer eens bij elkaar gezeten. Ondanks dat we nog steeds in onzekere
tijden leven hebben wij toch een aantal activiteiten gepland.
Op 27 november aanstaande zullen Sinterklaas en zijn Pieten langskomen Tuss’n Daip en Knoal. Net als vorig
jaar maken zij een (corona-proof) wandeling door de buurt en zullen bij de kinderen cadeautjes en wat lekkers
afgeven. We maken hier wat gezelligs van en het zou leuk zijn als er buurtbewoners meelopen met Sinterklaas!
Vanaf 16:00 uur begint Sinterklaas aan de Bouwerschapweg.
14 Januari 2022 hebben wij, onder voorbehoud, de Nieuwjaarsreceptie gepland. Dit combineren we dit keer
met onze Algemene Ledenvergadering. Vanwege de wat ruimere locatie hebben we hiervoor Dorpshuis Ten
Boer gereserveerd. Extra informatie volgt nog. Uiteraard vinden alle activiteiten plaats volgens de dan geldende
regels van het RIVM.
Volgend jaar 16 tm. 23 september 2022 wordt de “Feest en Lichtweek” gehouden in Ten Boer. Straten en
tuinen worden dan versierd met lichtjes en andere versieringen met het thema “Sprookjes”. Het zou geweldig
zijn als er, net als bij de vorige “Feest en Lichtweek” een aantal vrijwilligers zijn die de versiering van de straten
op zich willen nemen. De activiteitencommissie zal hier binnenkort meer informatie over sturen.
11 November Sint Maarten: Dit jaar doet ook de “Widde Meuln” mee! Kinderen kunnen bij een gezellig
verlichte molen hun liedjes komen zingen, er staat een stand met veel lekkers… Oproepje: Laten we onze
tuinen op 11 november weer mooi in de lichtjes zetten!
De afgelopen 2 jaren hebben wij er veel nieuwe buurtbewoners bij gekregen. Hartelijk welkom allemaal! We
hopen dat jullie het leuk vinden om onze activiteiten bij te wonen. Ter info voor jullie: Tuss’n Daip en Knoal
heeft sinds enige tijd een AED. Deze hangt op het terrein van de familie Bijman, Washuisterweg 2, achter het
melkhuisje. Deze is dus voor noodgevallen te gebruiken. De gebruiksaanwijzing hangt er naast. Misschien een
tip om hier eens langs te lopen en te kijken/lezen.
Tot slot: Nog even als reminder. Mocht u iemand kennen in uw omgeving die in geval van ziekte, eenzaamheid
of andere redenen wat aandacht vanuit de buurtvereniging zou waarderen, wilt u dit dan doorgeven aan onze
contactpersonen: Erna Elzes 050-5272007 erna.elzes@gmail.com, Inez de Groot 06-44348326,
inezdegroot@gmail.com. Zij nemen contact op met deze leden, gaan op bezoek, sturen een kaart of fruitmand.

Graag tot ziens!
Vriendelijke groet,
Bestuur Buurtvereniging Tuss’n Daip en Knoal: Roelanda Bijman, Adolf Bolhuis, Hilde Boorsma, Fokko Stalman,
Klaas Groenwold

