NIEUWSBRIEF DE BLAUWE BOOM: FEBRUARI - MAART 2020
Beste lezers,
Hierbij enkele belangrijke mededelingen omtrent ons activiteitencentrum:
– in week 13, van maandag 23 maart tot vrijdag 27 maart wordt de grote ruimte van de Blauwe
Boom geschilderd door de professionele schilders. In die week vervallen alle reguliere
activiteiten. Verzoek aan de activiteitenbegeleiders om dat kenbaar te maken aan de
deelnemers.
BB vrijwilligers hebben de taak om de ruimte te ontruimen, zodat de schilders aan de slag kunnen.
Ook nadat de klus eenmaal geklaard is moet de ruimte weer in orde gebracht worden door de
vrijwilligers. Wij zoeken nog vrijwilligers die ons daarbij kunnen helpen.
Een vriendelijk verzoek: wie kan op vrijdag 20 maart en/of zaterdag 21 maart en daarna op
zaterdag 28 en/of maandag 30 maart? Graag contact opnemen met Teresa 072-5119921 of
Bernadette 06 24412408 of mail: info@blauweboom.nl
Het bestuur is bijzonder blij en erg dankbaar dat Woonwaard deze grote en dure klus op zijn
rekening neemt. Wij hopen ook dat er nieuwe stoelen zullen komen, ook dankzij de medewerking
van Woonwaard.
– Er zijn plannen om in de fris geschilderde ruimte een nieuwe expositie van schilderijen in te
richten.
– Kidsclub: goed om te melden dat de subsidie voor de Kidsclub activiteiten, inclusief Kidsbios en
Kidsdisco is toegewezen door de gemeente, waar wij erg blij om zijn. Het is fijn om te zien dat
iedere week op donderdag kinderen uit de wijk lekker aan het knutselen zijn of film kijken en eens
in de maand de omgeving van zwerfafval ontdoen, een goede zaak! Wij en Stadswerk 072 zijn trots
op jullie!
Er zijn plannen om dit jaar leuke middagen voor kinderen en ouderen te organiseren met Hollandse
spelletjes in het kader van project ”oud ontmoet jong’.
– Max Mobiel: er is een nieuwe, verbeterde versie van MM auto onlangs geleverd. De vorige auto
had regelmatig last van gebreken. De chauffeurs zijn erg blij met verbeterde accu. Maandelijks
worden circa 200 ritten gereden, dus het is fijn als Max Mobiel lekker op de rit zit!
– Klein eetbaar bosje: onlangs is er weer hard gewerkt om alle oude bladeren op de grond te
verwijderen want de eerste bloemetjes staan al te bloeien…
Wij zoeken nog een paar vrijwilligers die het leuk vinden om 4 keer per jaar mee te helpen. Contact:
Teresa.
– Zingen met Marian: kom erbij want zingen maakt je blij! 3e maandag van de maand, dus op 17
februari en 16 maart, van 14.00-15.30 uur. Van harte welkom!
– Vrienden van de Blauwe Boom: wie nog geen ‘Vriend’ is en overweegt het om te worden: voor
5€ per jaar ben je ‘Vriend’ en tevens lid van onze vereniging. Van harte aanbevolen! Een
voordeel: mocht je de ruimte willen huren voor een verjaardag of een andere gelegenheid dan krijg
je 25 € korting. Zie meer info op de website www.blauweboom.nl
– Vooraankondiging: De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar op maandag 6 april
gehouden om 19.30 uur. Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom. Er is nog steeds een
vacature voor bestuurslid. Interesse? Graag contact opnemen via info@blauweboom.nl
– Last but not least: voor andere reguliere activiteiten zie digitale agenda op onze website
www.blauweboom.nl.

