Nieuwsbrief Plaatselijk Belang December 2014
Korte berichten uit de Jaarlijkse Ledenvergadering van 25 november:
De bijeenkomst verliep uiterst plezierig. Vanuit de Gemeente waren wethouder Frans Veltman,
dorpenkoördinator Karien Aardema en het hoofd van de Groenploeg Theo Zwerver aanwezig.
Voor wat betreft de bestuurssamenstelling is Anne v.d. Wal afgetreden. Helaas kon Anne niet
aanwezig zijn op de vergadering. Alle aanwezigen hebben een mooie kaart ondertekend. Een
kaart waarmee we Anne veel sterkte wensen vanwege zijn ziekte en we hopen op een volledig
herstel. We hebben Anne, behalve de kaart, een mooi boeket bloemen en een kadobon
gebracht om onze waardering voor zijn aktieve inzet voor ons dorp uit te drukken.
Nogmaals bedankt, Anne.
Naar aanleiding van de oproep om een nieuwe penningmeester heeft zich gelukkig een
enthousiaste kandidaat gemeld. Monique Lubach zal de financiële zaken gaan behartigen de
komende jaren.
De Beheers- en Activiteitencommissie , BAC, is opgeheven. Dit omdat de dorpsruimte in de
school is weggevallen en het steeds moeilijker werd om commissie-leden te vinden.
De bestaande aktiviteiten gaan gewoon door (gelukkig is de Klokkenstoel erg gastvrij voor de
bewoners van ons dorp) en nieuwe aktiviteiten zullen worden georganiseerd door Ad-hoc
commissies.

Klokluiden:
Traditiegetrouw zal de klok van de klokkenstoel vanaf 15.30 uur weer luiden op Oudjaarsdag.
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om 16.30 uur staat er Glühwein en
chocolademelk voor u klaar in het restaurant. Ook wordt u getrakteerd op oliebollen.
Voor de kinderen is er een aparte hoek met spelletjes.
Na deze welluidende gebeurtenis kunt u in restaurant de Klokkenstoel vanaf 18.00 uur genieten
van een heerlijk stamppotbuffet. Voor dit buffet kunt u zich aanmelden tot en met
30 december. Voor meer informatie: Zie de aparte flyer.

Snerttocht:
De jaarlijkse snert-speurtocht wordt gehouden op zaterdagavond 31 januari.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Er is weer een mooi thema gevonden.
Medio januari ontvangt u nadere berichten over deze altijd weer gezellige aktiviteit.

Nieuwsbrief:
In de nabije toekomst zullen wij de nieuwsbrieven niet meer op papier verspreiden, maar krijgt
u de nieuwsbrief uitsluitend digitaal. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet digitaal dan kunt u zich
hiervoor aanmelden via de website: www.goingarijp.org
Bewoners, die geen digitale nieuwsbrief kunnen ontvangen, krijgen wel een papieren
exemplaar in de brievenbus.

