NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
UITNODIGING BOERENBRUILOFT 29 MAART A.S.
Zoals op de ledenvergadering van 6 februari jl. aangekondigd willen we ter ere van het 75-jarig jubileum
samen met de Toneelvereniging Ons Genoegen een mooi jubileumfeest organiseren. Onderstaand
nogmaals de uitnodiging. Graag aanmelden voor 20 maart via deze link of bel met 06-27 13 16 88.

Tevens willen we nog vermelden dat we de bijdrage laag kunnen houden doordat BuitenCentrum
Kerkemeijer de Boerenbruiloft mede sponsort. Daarnaast draagt ook de St. EVCO een flink steentje bij
door o.a. de kosten van de muziek op zich te nemen. Beiden Hartelijk Dank !!!
Nog een praktische noot: als u op het feest uw eigen bijdrage in envelop meeneemt, graag hierop
vermelding van naam\namen waar deze bijdrage betrekking op heeft.
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CONTRIBUTIE 2020
Eind maart zal de incasso plaatsvinden voor de contributie van 2020. Diegene die geen machtiging
hebben afgegeven zullen op gebruikelijke wijze een betalingsverzoek ontvangen.

PROGRAMMA ACTIVITEITEN 2020
Dit jubileumjaar staat in het teken van het 75-jarig bestaan van onze vereniging. Samen met de
toneelvereniging, die ook 75 jaar bestaat, zullen we hieraan aandacht besteden.
Alvast voor de agenda:
Boerenbruiloft
Verrassingsactiviteit
Openluchtspel
Diekhook in ’t Lech
Buurtfeest
Loeren bie de …

29 maart
7 juni
17-18-22-24-25 juli
24-25-26 september
3 oktober
1 november

UUT DE OLDE DEUZE
De Jubileumcommissie wil bij deze een oproep doen om in het kader van
het 75-jarig bestaan herinneringen, anekdotes en andere memorabele
gebeurtenissen te delen. Dit kunt u kwijt op onze website
http://www.buurtverenigingdijkhoek.nl/2020/02/15/uut-de-olde-deuze/
Hiermee kunnen we mooi overzicht maken van hetgeen in de Dijkhoek
zich heeft afgespeeld.

UITSLAG LOGO
Zoals aan deze nieuwsbrief ongetwijfeld opgevallen is, heeft het ‘oranje’ logo (veruit)
de meeste stemmen gekregen en zullen we dit verder gebruiken om onze
herkenbaarheid te vergroten. Het winnende logo is aangedragen door Aline Pot. Op de
onlangs gehouden ledenvergadering hebben we haar hiervoor kunnen bedanken.

ENQUETE GEM. BERKELLAND – CRIMINALITEIT BUITENGEBIED
De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Op verschillende
plekken in Nederland krijgt de politie signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Als
gemeente, het CCV en diverse andere partijen willen we graag weten wat er bij ons speelt.
Woont of onderneemt u in het buitengebied van de gemeente Berkelland? Laat dan aan ons weten wat u
zoal tegenkomt en ziet. Dat doet u door een online enquête in te vullen. Daarmee willen we een beeld
krijgen van niet-zichtbare criminaliteit die speelt in ons uitgestrekte buitengebied. Denk daarbij aan
leegstaande boerderijen met afgeplakte ramen, schuren waar aanloop is op vreemde tijdstippen en
mensen die zich ophouden op plekken waar ze ogenschijnlijk niks te zoeken hebben.
De enquête is in te vullen via https://hetccv.nl/berkelland
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Holl, via telefoonnummer 0545 - 250 250, of via
a.holl@gemeenteberkelland.nl.
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