NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020
ZATERDAG 12 DECEMBER – SCHOONMAAKOCHTEND ‘T GALGENVELD
A.s. zaterdag is het weer tijd voor de
najaarsopruimactie in het ’t Galgenveld. Dit jaar
allemaal wat beperkter dan andere jaren. Bedoeling is
dat alleen het blad verwijderd wordt, andere
werkzaamheden worden later (weer) opgepakt. Heb je
even een uurtje beschikbaar ? Kom dan rond 09.00 uur
naar het ’t Galgenveld en help mee !

GEZOCHT: NIEUWE VOORZITTER
Onze huidige voorzitter Hanneke Mesland heeft aangegeven begin 2021 de voorzittershamer te willen
overdragen. Heb je interesse in deze bestuursfunctie, laat het ons weten!
Samen met Els Kornegoor, Wenke Hendriksen of Hendriks, Erik
klein Bluemink en Jan Peters vorm je het bestuur van onze
buurtvereniging. Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd
waar je een bijdrage aan kunt leveren, of door zelf mee te
organiseren of op ‘afstand’ ruimte te geven aan anderen en samen
toe te zien op goede uitvoering. Je organiseert tevens de
bestuursvergaderingen en eenmaal jaarlijks de ledenvergadering.
Onze bloeiende buurtvereniging met ca. 380 leden laat zich graag leiden door enthousiasme en een
vooruitstrevende blik, waarin er voor iedereen wat te doen is.
Wil je je kandidaat stellen of wil je meer weten over de inhoud van de functie: neem gerust contact op met
Hanneke Mesland, tel.nr: 06 27 13 16 88.

TERUGBLIK DIEKHOOK IN ’T LECH en VEULENVEILING
De Commissie Diekhook in ’t Lech wil via deze weg
laten weten met enorme trots en tevredenheid terug
te kijken op de 6e editie van de verlichtingsroute.
Ruim 900 voertuigen hebben de route gedurende
de 3 avonden afgelegd, nadat onze burgemeester
het festijn middels een tractorritje opende.
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Nagenoeg alle bewoners hadden weer hun best gedaan om woning, boerderij of andere objecten in het
licht te zetten. Het was ook erg fijn dat diverse bewoners net buiten de Dijkhoek ook hun medewerking
gaven. Het thema “75” werd mooi uitgelicht en op diverse wijze vorm gegeven. Vanaf deze plaats wil de
commissie haar dank uitspreken aan iedereen die zich heeft ingezet om dit weer een succes te laten
worden: alle bewoners, vrijwilligers, sponsors en donateurs, locatie IJsboerderij ‘t Dommerholt: heel
hartelijk dank !!!

Ook de Veulenveiling begin september was wederom een succes. Ook hier waren weer vele
vrijwilligers uit de buurt aanwezig om alles in goede banen te
leiden. Het mooie weer werkte uiteraard ook mee. Het aantal
bezoekers op het terrein zelf had wellicht hoger gekund, maar
mede door de online-veiling is het ook voor de veilingorganisatie
toch wel een geslaagd veiling geworden.
Ook hier een hartelijk dank aan de vrijwilligers, met deze activiteit
is de verenigingskas goed gevuld.

GESIGNALEERD
Vorige week werd onze buurt bezocht door enkele medewerkers van
de goedheiligman. Naar wij hebben vernomen heeft er vooraf een
grondige inventarisatie plaatsgevonden of onze buurtkinderen wel
weer lief waren geweest in
het afgelopen jaar. En
wat bleek ? Iets wat wij
natuurlijk al lang wisten,
dat was het geval! Op
sportpark Dijkhoek
werden diverse cadeautjes uitgedeeld en werden diverse kleurplaten
gevonden van buurtkinderen. Prompt werden deze kinderen bezocht
en voorzien van een passend cadeau.

LEDENVERGADERING
Het is goed gebruik om op de eerste donderdag van februari de jaarlijkse ledenvergadering te houden.
Het bestuur beraadt zich op eventueel uitstel of een alternatieve vorm (online). Het zal voornamelijk
afhangen van de ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus en de dan geldende voorschriften en maatregelen.
We hopen begin januari een besluit te kunnen nemen.
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