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VAN HET BESTUUR 

Na een lastige tijd waarin het coronavirus ons allemaal, in welke vorm dan ook, in de greep heeft 

gehouden, ziet het er voorzichtig naar uit dat we weer een aantal activiteiten kunnen opstarten. 

Vanzelfsprekend zal de 1,5 meterregel daarin van toepassing blijven en we hopen natuurlijk van harte dat 

een 2e golf met allerlei nieuwe maatregelen uiteindelijk ons bespaart blijft.  Met enige creativiteit en 

aanpassingsvermogen moet het onder de huidige omstandigheden lukken om bij elkaar te komen en 

nieuwtjes uit te wisselen. 

Hieronder een opsomming van diverse activiteiten waaraan inmiddels voorzichtig gewerkt wordt of 

binnenkort gewerkt gaat worden.  Het blijft ten slotte ook ons jubileumjaar welke geheel anders verloopt 

als aan het begin van het jaar gedacht.  Ook het annuleren van het Openluchtspel is natuurlijk spijtig, 

maar niet meer dan een logische beslissing geweest. 

Laten we voorzichtig de draad weer oppakken waarbij de maatregelen gerespecteerd blijven worden, dan 

komt het vast wel goed.  Graag tot ziens bij de aankomende activiteiten. 

 

WAT STAAT ER OP STAPEL ? 

Als eerste kunnen we melden dat we op zondagmiddag 16 augustus a.s. een 

Selfie Challenge gaan houden.  Hiervoor wordt in een aparte uitnodiging 

uiteengezet wat de bedoeling is en is info te vinden hoe de aanmelding in zijn 

werk gaat.  Groepjes buurtgenoten worden op de fiets de buurt in gestuurd 

met een foto van een buurtobject met de opdracht een groepsselfie te maken 

met dat object. Middels Whatsapp-groepen worden foto’s dan gedeeld en 

zullen ook op een scherm ‘live’ zichtbaar worden bij Kerkemeijer.  Lees de 

uitnodiging en doe mee !   Geschikt voor jong en oud. 

 

Begin juli komt de commissie Buurtfeest weer bij elkaar om na te denken 

in welke vorm het buurtfeest op 3 oktober toch gehouden kan worden.  

Vaststaat dat het geheel anders zal verlopen dan dat we gewend zijn. 

Maar er komt vast een mooi alternatief, dus schrijf 3 oktober gewoon in je 

agenda. 

Ons huidig regerend Koningskoppel 
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De geplande Boerenbruiloft die we eind maart samen met de 

toneelvereniging wilde organiseren, wordt verplaatst naar 22 november.  

Ook deze bruiloft zal wellicht iets anders van opzet zijn, we zullen hier de 

ontwikkelingen afwachten en na de zomervakantie concreet gaan bekijken 

wat dan alsnog past. 

 

 

De commissie Diekhook in ’t Lech 2020 is inmiddels weer aan de slag gegaan.  De route is bepaald 

en binnenkort zullen de bewoners die nog niet hun deelname hebben kenbaar gemaakt nog een keer 

benaderd worden of men alsnog wil deelnemen. Op 24, 25 en 26 september zullen vele buurtgenoten hun 

woning, boerderij of anderszins op ludieke wijze in het licht zetten. Want, het thema is 75, daar mag een 

ieder zijn eigen creativiteit op los laten. 

 

Via deze weg laat de commissie weten dat ook kleine buurten of straten zelf eigen initiatieven mogen 

nemen om zichzelf te presenteren.  Wat is mooier dan herkenbaarheid en gezelligheid in de straat ? 

 

Op zondag 13 september wordt er toch een Veulenveiling georganiseerd, in dezelfde opzet als vorig 

jaar. Wederom zijn we gevraagd een groep vrijwilligers aan te leveren die verschillende hand- en 

spandiensten kunnen verrichten.  Erik en Suzanne klein Bluemink 

nemen de organisatie hiervan op zich. 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 
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