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 Wat gaat de tijd toch snel voorbij. De eerste maanden van 2023 liggen alweer achter   
 ons. En we hebben alweer een paar drukke maanden gehad met ook veel gezelligheid. 
 De Crazy Lady bingo op zaterdag 11 februari was een editie voor in de boeken. 
 Maar liefst 145, meest verklede dames, waren aanwezig. Een bijzondere bingo met 
 fantastische prijzen. Gezellige muziek tijdens de bingo verzorgt door de presentator  
 Stefan Bosma. Heerlijke koude en warme hapjes verzorgt door Alie en Irma. De zaal 
 Gezellig aangekleed met ballonen decoraties van het ballonnenparadijs. Gezellige  
 heren achter de bar die de dames van drankjes voorzagen.  
 Deze editie stond in het teken van Valentijn/liefde.  
 De volgende editie zal in oktober plaats vinden. Het thema is nog een verrassing! 
 
 De airco’s zijn helaas nog niet geplaatst. En ook de TL-verlichting is nog niet aangepast. 
 De bedrijven kampen met tekorten aan personeel waardoor de levertijd erg uitloopt. 
 En terwijl deze projecten nog lopen, staan er alweer nieuwe projecten te gebeuren. 
 De vloer van de entree, hal en de wc’s wordt vervangen door een mooi PVC laminaat. 
 Dit zal in de eerste week van maart plaats vinden. Daarna worden de oude draai-  
 tussen deuren tussen de entree en de hal verwijderd en binnenkort vervangen door  
 automatische schuifdeuren. Zo is het wijkgebouw nog beter toegankelijk voor minder   
 validen. De oude kapstokken in de grote hal en in de hal van het “Heuveltje” zijn ook  
 vervangen en is het aantal kapstokken flink uitgebreid. 
 We zijn dus altijd volop in beweging om het gebouw goed te onderhouden.  
 Dit jaar staan er nog diverse schilderklussen op het programma.   
 
 De klaverjas commissie houdt een klaverjas marathon en deze wordt gehouden op   
 zaterdag 11 maart a.s. Er zijn mooie prijzen te winnen en er wordt een heerlijk koud 
 en warm buffet geserveerd. Deelname is € 17,50 per persoon. 
 De marathon begint om 14.00 uur. Op blz. 8 van deze wijkkrant meer informatie en 
 hoe u zich aan kunt melden. 
 En voor de klaverjas liefhebbers is er goed nieuws want op zaterdag 1 april is er nog  
 een klaverjasmarathon. Deze wordt georganiseerd door een andere organisatie. 
 Deze marathon start om 10.00 uur. Deelname is € 20,00 en incl. een chinees buffet. 
 Op blz. 13 meer informatie en waar u zich kunt opgeven. 

    
 Dat was het weer voor deze keer.  

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

    

 Ronald Hilbert-Hempenius, voorzitter 

Van de bestuurstafel 
 


