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November 2010 

Beste leden en sympathisanten, 

 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt dan heeft 2010 nog een aantal weken te gaan, het bestuur is bijeen 

geweest om het programma voor 2011 door te nemen. 

In grote lijnen zijn dit de volgende activiteiten: 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op zaterdagmiddag 8 januari willen we bij elkaar komen op de Klaproosmeen, we zorgen 

voor een drankje en een hapje die u in een tent of bij een vuurkorf kunt nuttigen. 

 Nationale Schoonmaakdag 

In maart willen we als vereniging de schoonmaakdag ondersteunen. We willen dit ook 

gebruiken om elkaar als buren wat beter te leren kennen en voor de kinderen die met hun 

ouders helpen is er na afloop een springkussen. 

 Algemene ledenvergadering 

In april zal de Algemene ledenvergadering in de Roef gehouden worden, hier leggen we als 

bestuur aan u verantwoording af over die activiteiten die plaatsgevonden hebben, het 

financieel overzicht en de contacten met bv Omnia 

 Verfraaien van de woonerven 

Zoals altijd gaan we ook nu weer het bekende plantenbakjes aan een aantal schuren 

ophangen, ook nu vragen we weer om ze uiteraard te laten hangen, en een beetje verzorgen 

met wat water. 

 BBQ 

Begin september willen we weer de bbq aansteken voor onze leden en sympathisanten. 

Omdat de sponsoring voor 2011 vrijwel nihil is zal er gekeken gaan worden naar de bijdrages 

en het pakket. De ramadan is dan afgelopen en we hopen ook op hen, die de afgelopen 2 jaar 

in verband met de ramadan hebben afgezegd. 

 Enquête 

Als bestuur zijn we nieuwsgierig naar uw wensen, tevredenheid en/of klachten en daarom 

zult u binnenkort een enquêteformulier ontvangen. 

 

U zult vooraf aan de activiteiten nog informatie ontvangen en we vragen u om uw medewerking. 

Verder is er het verzoek van de penningmeester om uw contributie voor het nieuwe jaar te voldoen, 

u kunt het, graag voor 15 jan., overmaken op het nummer van de 

ledenadministratie/penningmeester met de vermelding “contributie 2011”. 

 

Heeft u vragen of problemen m.b.t. uw woning/Omnia mail ze ons, we kunnen niets beloven maar 

we doen ons best. Ook kunt u ons informeren als uw buurman/buurvrouw of huisgenoot ernstig 

ziek is en/of een steuntje in de rug nodig heeft. Of iemand die iets leuks te vieren heeft! 

 

Er zijn te weinig parkeerplaatsen in onze buurt, aan het einde van de middag is er vrijwel geen 

vrije parkeerplek in de straat of woonerf meer te vinden, het gevolg hiervan is dat men buiten de 

parkeerplaatsen gaat parkeren wat een gevaar kan opleveren bij brand en hinder oplevert als men 

een parkeerplaats wil verlaten, denk aan uw en onze veiligheid!  

 

 


