Nieuwsbrief Januari 2017
Corsovrienden,
Ook al zijn we inmiddels halverwege januari, alsnog de beste wensen namens het bestuur. Dat
het een gezond en succesvol jaar mag worden op corsogebied!
Het nieuwe jaar is begonnen en ook het corsoseizoen heeft zijn officiële aftrap weer gehad
middels de presentatie van de ontwerpen. Hieronder het laatste nieuws rondom het
bloemencorso en onze wijk.
De nieuwe ontwerpen
17 Januari hebben de ontwerpers hun creaties voor het nieuwe seizoen gepresenteerd aan de
delegaties van alle wijken. Deze ontwerpen worden momenteel gebundeld en zullen jullie z.s.m.
via de mail ontvangen. Dit jaar is er bij corsowijk Duinstraat de mogelijkheid om je voorkeur
door te geven via de website. Op de hoofdpagina zal een link worden geplaatst naar de pagina
waar je kun stemmen. Natuurlijk is het ook nog steeds mogelijk om rechtstreeks via een mailtje
door te geven welk ontwerp je voorkeur heeft.
Kiezen van de ontwerpen 2017
3 maart vindt weer het jaarlijkse uitzoeken van de ontwerpen plaats in de bloemenveiling in
Eelde. Wees vooral welkom om deze gezellige avond mee te maken.
Kalender 2017
De nieuwe kalender van het hoofdbestuur is bekend, hierin staan alle vergaderingen en
bijeenkomsten vermeld die voor het corso van belang zijn. Omdat echter niet iedereen in de
wijk belang heeft bij al deze informatie is er een gefilterde versie gemaakt voor alle
medewerkers van corsowijk Duinstraat. Deze hebben we aangevuld met de oud papierdata en
vergaderingen van het bestuur e.d. De meeste data zijn reeds opgenomen in de kalender op de
site en er al de nodige berichtgeving plaatsvinden voorafgaand aan belangrijke evenementen.
Oud papier 21 Januari
Komende zaterdag 21 Januari wordt er weer oud papier opgehaald in de wijk. Gelieve het oud
papier voor 09:00 bij de weg te plaatsen. Wees ook welkom bij de parkeerplaats van
Lemferdinge, vele handen maken licht werk en voor de interne mens wordt gezorgd.
ALV
Binnenkort (waarschijnlijk na het kiezen van een ontwerp) zal er een ALV gepland worden. In
deze ALV zullen eerder besproken zaken aan de orde komen, waaronder het opheffen van de
vereniging en de daarmee gepaard gaande wijzigingen, het formeel aanstellen van nieuwe
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bestuursleden en het uitzetten van plannen voor het bouwen van de wagen. Mocht je zelf een
onderwerp hebben dat bij de ALV ter tafel dient te komen, laat dit dan weten aan de secretaris.
Eerstvolgende data:
Wat?

Waar?

Wanneer?

Oud papier

Parkeerplaats landgoed
Lemferdinge

21 Januari 2017
(09:00)

Vergadering corsowijk Duinstraat
(t.b.v. tekeningen kiezen 3 maart)
AB + arrangeur + TC
Tekeningen uitzoeken

n.t.b

15 Februari 2017
(n.t.b.)

Bloemenveiling Eelde

3 Maart 2017
(19:30)

Graag tot komende zaterdag en anders 3 maart?
Fleurige groet,
Het bestuur
www.duinstraat.nl

