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Nog een stap terug

Uitbaggeren sloot

In de vorige nieuwsbrief liet Pieter-Jan
Licht u weten dat hij een stapje terug
deed. Wat inhield dat hij wel in het
bestuur bleef maar “devoorzittershamer”
neerlegde. Ik vind het bijzonder jammer
dat Pieter-Jan inmiddels heeft moeten
besluiten zich helemaal uit het bestuur
terug te trekken. Zuiver persoonlijke
redenen liggen hieraan ten grondslag.

Vorige week is een gedeelte van de sloot
tussen de Zeelt- en de Spieringlaan door een
bedrijf gemaaid.
Dit is gebeurd en bekostigd door een achttal
bewoners woonachtig aan die sloot.
De jaren ervoor is er door de bewoners aan
die sloot weinig onderhoud gepleegd, omdat
het zwaar werk is en de breedte van de sloot
niet te overbruggen is met een normale
sloothaak.
De overlast van stank of lawaai is een ieder
erg meegevallen plus dat de kosten ruim
tegen de baten opwegen.
De reacties van deze bewoners zijn dan ook
positief te noemen: ‘Het is weer op diepte’,
‘Er kan weer gevist worden’, ‘Perfect’ , ‘Zie
het water weer stromen’.
We hopen dat er meer mensen volgen.

Pieter-Jan heeft de afgelopen twee jaar,
samen met Hans van de Lagemaat en
Inge van der Veen, ongelooflijk veel tijd
gestoken in het op orde brengen van de
vereniging. Met name het laatste jaar
stonden zij er alleen voor. Hoewel
mogelijk niet alles wat is gedaan door u is
gesignaleerd kan ik u verzekeren dat het
een huzarenstukje is geweest. Ik betreur
het zeer dat Pieter-Jan zich nu helemaal
terugtrekt uit het bestuur, maar ik vind
het wel begrijpelijk en respecteer zijn
beslissing. Mede namens de vereniging
ben ik hem zeer erkentelijk voor wat hij
de afgelopen jaren voor de vereniging
heeft gedaan en tot stand heeft gebracht.
De voorzitter

Vakantie onderhoudsman, oftewel
‘onze Willem’
30 juli t/m 17 augustus
15 t/m 26 oktober

Maandfactuur en eindafrekening
Deze maand krijgt u weer uw eindafrekening
2011-2012. We willen deze tegelijk met de
maandfactuur van juli sturen. Omdat de
verwerking van de meterstanden nog in volle
gang is zal de maandfactuur iets later dan
gebruikelijk bij u in de bus liggen.

Vrijwilligersdag
zaterdag 15 september
Het is bijna zover: de vrijwilligersdag.
Mocht u nog suggesties m.b.t. wat we in
september op de vrijwilligersdag kunnen
ondernemen, dan horen wij dit graag.

Fijne vakantie!
Voor iedereen die elders gaat vertoeven: een
hele prettige vakantie!
En voor de thuisblijvers: een mooie, lange
zomer!

Binnenkort krijgt u een kaartje in de bus
waarop diverse activiteiten staan waar u
zich voor kunt opgeven.
Hopend op veel animo van ons allemaal
(ondanks alles wat speelt), zodat we er
een leuke, gezellige en positieve dag van
kunnen maken!

Picknicktafels
Het kan dan nog even duren voordat de
dijk wordt opgehoogd maar de
picknicktafels staan klaar!

Inloopspreekuur
Maandag 6 augustus 2012 om 19.30 uur

Met dank aan Ton Pepermans voor de
mooie foto.
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