Nieuwsbrief 11, Maart 2016
Uitnodiging ledenvergadering EN vele activiteiten!!
Henk Brouwer, Dorien Hamstra, Hennie
Holwerda, Wiebe de Haan en Jacqueline
Holwerda.
De wijkraad bestaat uit vrijwilligers die de
belangen van alle inwoner van de
Jantjeszeepolder willen behartigen. In onze
nieuwsbrieven, tijdens de
ledenvergadering, op de website
www.jantjeszeepolder.nl en via Facebook
houden wij jullie steeds op de hoogte van
alle ontwikkelingen in de wijk
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:
1)
2)

3)

4)

5)

Ledenvergadering: dinsdag 15 maart 19.30.
(Agenda en opgaveformulier op de achterkant)
Himmeldei/Landelijke opschoondag: Zaterdag 19 maart 9.30 uur. Locatie: Familie de
Haan, Beukenlaan 24. Jong en oud, we zijn samen verantwoordelijk voor onze wijk. Voor
de kinderen zijn er kleine grijpers, dus ook zij kunnen helpen. In verband met de te
regelen materialen, zou het mooi zijn als we tevoren weten hoeveel mensen ongeveer
meedoen. Komt u ons helpen? Hartstikke fijn! We hopen op een gezellige ochtend en een
schonere wijk! (PS: kunt u niet de hele ochtend? Geen probleem! U kunt op elk moment
in- of uitstromen. Wij hopen in ieder geval uiterlijk 12 uur de Jantjeszeepolder spik
en span te hebben)
Buitenspeeldag: Woensdag 8 juni (locatie en tijd volgen later). In 2015 hebben we voor
het eerst ook meegedaan met dit landelijk initiatief! Voor kinderen van 4-12 jaar hadden
we allerlei spelletjes geregeld, van springkussen tot waterrace en van straatkrijt tot blikje
gooien. Het mooie weer zorgde voor een gezellige sfeer. Ook de ouders konden onder het
genot van een kop koffie of thee heerlijk in de zon genieten van hun kroost en hier en
daar kennis maken met medewijkbewoners. Ook in 2016 willen we weer zo’n gezellige
middag organiseren voor de jeugd.
Volleybaltoernooi: Zaterdag 25 juni ’s middags. (Bij mooi weer: speelveld Wilgenlaan, bij
slecht weer gaat het niet door). Vorig jaar hebben we voor het eerst geprobeerd een
volleybaltoernooi te organiseren. Helaas kon dit door te weinig opgave niet doorgaan. Dit
jaar willen we het nog een keer proberen. Dus kom in aktie voor deze gezellige, sportieve
uitdaging! Formeer een team van minimaal 6 personen en geef je op via de mail. Welk
team (bestaande uit alleen inwoners van de Jantjeszeepolder!) wint en verdient eeuwige
roem én…
Burendag: Zaterdag 24 september. Ook deze activiteit willen we dit jaar herhalen. Vorig
jaar hebben toch zo’n dertig wijkbewoners kennis met elkaar kunnen maken. Bovendien
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is het een geschikt moment om eens van gedachten te wisselen over onze wijk. Wat gaat
er goed, wat zou er beter kunen? Wij zorgen voor de koffie, limonade en iets lekkers.
Kom allemaal en kijk eens rond wie je buren zijn!
Help ons jullie te bereiken! Word vriend van onze Facebookpagina en/of geef je email-adres
door voor nieuws via email.
Heb je zelf ideeën voor de wijk? Laat het ons weten!! Of kom op onze jaarlijkse
ledenvergadering:

Ledenvergadering Wijkraad Jantjeszeepolder
Koffiezaal in evangelisch centrum “De Ark”, Op de Keppels 1.
Dinsdag 15 maart. Aanvang 19.30 uur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling:
a. Notulen Ledenvergadering 7 april 2015 (zie website)
b. Jaarverslag 2015 (zie website)
Financiën
a. Financieel Jaarverslag 2015 (in te zien op de Jaarvergadering)
b. Bevindingen kascommissie & benoemen nieuw lid kascommissie
Wijkzaken
Activiteiten 2016
Bestuurswissel
Pauze
Gast: onze nieuwe wijkagent mevr. Japke Kroes
Rondvraag en sluiting
………………………………………………………………………………………………………………………………
Opgavestrook Ledenvergadering Wijkraad “Jantjeszeepolder”

Naam:

_______________________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________________

E-mail adres: _______________________________________________________________



Ik kom / wij komen met _____ personen naar de Ledenvergadering
Vergaderstukken staan op de website.
Ik meld mij nu aan als lid van de Wijkraad JZP. Informatie hierover zie website.

Opgave bij voorkeur per email. Liever via dit strookje? Lever het in bij één van de bestuursleden
of bij onderstaand adres.
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