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  Helaas start ik deze keer met een triest bericht. 
  Ons gewaardeerd bestuurslid Nely de Vries-van Boort is op vrijdag 15 april jl. 

overleden. 
  Nely was al enige tijd ziek en kwam daardoor ook al een tijdje niet meer in het 

wijkgebouw.  
  Bestuur en vrijwilligers wensen haar man Johnny en de kinderen en kleinkinderen heel 

veel sterkte en kracht toe de komende tijd met dit grote verlies.  
  Wij zullen Nely vreselijk gaan missen. 
    
   De crazy ladies bingo was weer een groot succes en totaal uitverkocht. 
   Daarom is er voor oktober alweer een nieuwe editie gepland. 
   De verkoop van de kaarten start vanaf 1 mei en in deze wijkkrant leest u er meer    
   over en hoe u kaarten kunt bestellen! 
 
   En ook wij ontkomen er helaas niet aan om een prijsverhoging door te voeren. 
   Door de alsmaar stijgende kosten van de diverse eet & drinkwaren. 
   De frisdrank, bier, wijnen en binnenlands gedestilleerde dranken zullen vanaf 
   1 juni a.s. met € 0,25 verhoogd worden. 
   De prijzen van de koffie, thee & de snacks etc. laten we (voorlopig) zoals ze zijn. 
    
   Als deze wijkkrant uitkomt is de jaarvergadering ook alweer geweest. 
   Gelukkig zijn we, ondanks de vervelende Corona pandemie, nog een gezonde 
   Vereniging. We hopen dat 2022 weer een goed en gezond jaar gaat worden. 
 
   Het seizoen loopt alweer op zijn einde en de meeste activiteiten hebben de  
   zomerstop alweer ingeluid. De vaste bingoavond op de donderdagavond gaat  
   de hele zomer door. Dus voor de bingo liefhebbers is dit genieten.  

  
 In de 2e week van augustus wordt de contributie geïncasseerd voor het seizoen 
 2022/2023. Voor de leden die contant betalen kunnen de contributie betalen in 
 de maand september bij de bar van het wijkgebouw. 
 
 Namens het bestuur en vrijwilligers wensen wij u allen een prachtige zomer toe 
 Met veel zonneschijn en weinig regen. 

   

   Veel plezier met het lezen van deze wijkkrant en graag tot ziens.  

   Ronald Hilbert-Hempenius, voorzitter 

Van de bestuurstafel 
 


