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ZONDAG 16 AUGUSTUS – SELFIE CHALLENGE 

Als je nog wil meedoen aan de Selfie Challenge, geef je dan nog snel op !   

We hebben inmiddels al diverse aanmeldingen ontvangen, maar er kunnen er 

zeker nog wel bij.  Aanmelden kan via deze link of bel\app met Jan Peters (06-

34 65 68 22).  Je wordt om 13.30 uur verwacht bij Kerkemeijer.  Rond 14.00 

uur worden de groepen de buurt in gestuurd met de opdracht om de via 

whatsapp toegestuurde locatiefoto’s een groepsselfie te maken.  Deelname 

gratis (incl. 2 consumpties).    

Ook als je geen Selfies wil maken, ben je van harte welkom.  We laten de 

foto’s die gemaakt worden op scherm zien bij KKM en je kunt de groepen “live” volgen, dus ook dat wordt 

genieten.   Graag tot ziens ! 

Uiteraard houden we met elkaar rekening met de ‘corona-regels’ ! 

 

VEULENVEILING 

Op zaterdag 12 en zondag 13 september wordt er wederom een veulenveiling georganiseerd, in dezelfde 

opzet als vorig jaar, maar nu dus over 2 dagen. Wederom zijn we gevraagd een groep vrijwilligers aan te 

leveren (ca. 15 per dag) die verschillende hand- en spandiensten 

kunnen verrichten en daarmee een mooi zakcentje voor de buurtkas 

kunnen verdienen !  Erik en Suzanne klein Bluemink nemen de 

organisatie hiervan op zich.  

Inmiddels zijn er al diverse aanmeldingen maar een paar extra handjes 

zijn welkom, zowel voor de zaterdag en\of de zondag. 

Mocht je (weer) vrijwilliger willen zijn, meld je dan bij één van hen aan 

(e-mail f.kleinbluemink@hetnet.nl) of bel\app met Erik:  06 16 54 66 22 

 

BUURTFEEST 3 OKTOBER 

De Buurtfeestcommissie is weer bij elkaar geweest en hebben een aangepast programma opgesteld voor 

3 oktober a.s.  Het ziet er nog naar uit dat we dan nog steeds te maken hebben met het coronavirus, maar 

we zien nog steeds mogelijkheden om in aangepaste vorm een leuke bijeenkomst te organiseren.  Begin 

september zullen we meer laten weten. 
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DIEKHOOK IN ’T LECH 

Inmiddels zijn er nu rond de 120 

woningen, boerderijen, verenigingen 

die aangegeven hebben mee te doen 

met Diekhook in ’t Lech. De commissie 

is druk bezig met de voorbereidingen.  

In de komende weken worden 

sponsors benaderd, flyers 

rondgebracht en starten we het maken 

van het routeboekje.  Aan de 

deelnemers wordt een mail gestuurd 

met een linkje waarin men kan aangeven of en op welke wijze men in het routeboekje wordt opgenomen.  

Houd dus je mailbox in de gaten ! 

Het startpunt is dit jaar bij IJsboerderij ’t Dommerholt.  We vermijden 

hiermee mogelijke verkeersproblemen op de Ruurloseweg en kunnen 

daarmee de veiligheid vergroten.  

Het thema “75” (vanwege het 75-jarig bestaan van Buurt- en 

Toneelvereniging) zal deze editie centraal staan.  Natuurlijk hopen we 

dat vele deelnemers hier op eigen wijze invulling aan geven. Maakt niet 

uit hoe !   

Ook als straat of buurt kunt u speciale aandacht geven door met elkaar 

vorm te geven aan het thema of een eigen object te verlichten. 

Op donderdag 24 september 19.45 houden we een mooie 

openingsceremonie.  Houd deze datum alvast vrij in de agenda ! 

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, het kan nog altijd.  Laat het 

ons weten (mail: diekhookin.tlech@gmail.com). 

 

SPECTACULAIRE AANKONDIGING: EEN EIGEN BUURTVLAG !!! 

Onlangs kregen we van Johanna en Azem Hendriks het idee 

aangereikt om een echte, eigen diekhookse buurtverenigingsvlag te 

laten maken.  Dat idee lieten we natuurlijk niet liggen en zoals je op 

de bijgaande foto’s kunt zien hebben we inmiddels een eerste 

proefdruk laten maken.  

 

De bedoeling is om bij 

buurtgelegenheden, zoals 

Diekhook in ’t Lech, Buurtfeest, 

Septemberfeest of anderszins gezamenlijk in de buurt te vlaggen en 

onze saamhorigheid te benadrukken.  Binnenkort stellen we de 

inschrijving open waarmee u  kunt aangeven tegen een mooi prijsje 

een eigen vlag te bestellen.   
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