Nieuwsbrief 13, Februari 2018
Vele activiteiten EN uitnodiging ledenvergadering!
Achter vlnr. Wiebe de Haan,
Henk Brouwer, Jacob Haakma en
Jacqueline Holwerda
Voor vlnr: Dorien Hamstra en
Christina Pafforaad
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.

Ledenvergadering: Dinsdag 6 maart 20.00 uur BESPAAR GELD DOOR HET BESPAREN VAN
ENERGIE!! Sicco Boorsma komt vertellen over “Buurkracht”. Hoe krijg je grip op je
energieverbruik en hoe kan “Buurkracht” je helpen bij besparingsmaatregelen (Agenda en
meer informatie over “Buurkracht”op de achterkant).
Himmeldei/Landelijke opschoondag: Zaterdag 24 maart 9.30 uur. Locatie: Beukenlaan 24.
Dit jaar zullen we voor de 4e keer als wijkraad de “Himmeldei” organiseren. Het is goed om
te zien dat er langzamerhand steeds meer wijkbewoners aansluiten. Met elkaar aan de slag
zijn creëert saamhorigheid. Bovendien is het een hele zinvolle activiteit want we
verzamelen met elkaar containers vol afval! Er zijn grote en kleine grijpers, dus jong en oud
kan meedoen. Komt u ons dit jaar ook helpen!?
Buitenspeeldag: Woensdagmiddag 13 juni 14.00-16.00 uur (park/speelplek aan de
Wilgenlaan). Het is ondertussen al bijna een waar fenomeen! Voor kinderen van 4-12 jaar
worden allerlei spelletjes geregeld, van springkussen tot waterrace en van straatkrijt tot
blikje gooien. Ook het schminken is altijd een feest. Voor de kinderen is er onbeperkt
limonade en iets lekkers. Houdt u er alvast rekening mee dat tijdens deze twee uurtjes de
Wilgenlaan gedeeltelijk is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer?
Burendag: Zaterdag 22 september. We denken na over een nieuwe opzet. Ideeën zijn
welkom! Voor meer info houdt Facebook en onze website in de gaten!

Visie-ontwikkeling:
Wat willen we als wijk graag gerealiseerd zien en waar liggen onze zorgen? Hierbij valt te
denken aan zaken op het gebied van bijv.: voorzieningen, verkeersveiligheid, onderhoud
wegen, groen. Uw ideeën en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten!
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Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee. Voor de toekomst van onze
planeet. En dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal. Toch komt het er vaak niet van..
Uit onderzoek blijkt dat als een buurt of wijk de krachten bundelt, het wél lukt om
besparingsmaatregelen van de grond te tillen. De wijkraad Jantjeszeepolder is benieuwd of
wijkbewoners deze uitdaging aan willen gaan. Het doel: energie (en geld!) besparen door
gezamenlijk acties te organiseren. En Buurkracht helpt daarbij.
Een Buurkrachtbuurt krijgt een energieadviseur die de beste bespaarmogelijkheden van
particuliere woningen in de wijk onderzoekt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om isolatie, HR++
glas, zonnepanelen, warmtepompen etc. Buurkracht kost niets, is onafhankelijk en helpt om
besparingsacties bekend te maken en tot een goed einde te brengen. Zo wordt energie
besparen voordeliger, makkelijker én gezelliger. Wie wil dat nu niet?
Wijkbewoners die nu al enthousiast zijn, kunnen kijken op www.buurkracht.nl of specifiek over
buurten in Fryslân op https://buurkracht.nl/provincies/friesland

*******************************************************************
Ledenvergadering Wijkraad Jantjeszeepolder
Koffiezaal in evangelisch centrum “De Ark”, Op de Keppels 1.
Dinsdag 6 maart. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling:
a. Notulen Ledenvergadering 28 februari 2017 (zie website en ter inzage)
b. Jaarverslag over 2017 (zie website)
4. Financiën:
a. Financieel Jaarverslag over 2017 (in te zien op de Jaarvergadering)
b. Bevindingen kascommissie & benoemen nieuw lid kascommissie
5.
6.
7.
8.

Wijkzaken: heeft de wijkraad nog toekomst?
Bestuurswissel: wie stelt zich beschikbaar?
Gast: dhr. Boorsma van Buurkracht (vanaf 20.30).
Rondvraag en sluiting

Help ons jullie te bereiken! Word vriend van onze Facebookpagina en/of geef je email-adres
door voor nieuws via email.
*************************************************************************************
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