Nieuwsbrief maart 2017

Corsovrienden,
Hierbij het laatste nieuws over de gebeurtenissen binnen het bloemencorso en onze wijk.

Overlijden Reint Hartman:
Zaterdag 19 maart 2017 ontvingen wij het droevige bericht dat Reint Hartman is komen te overlijden.
Het ging al enige periode minder goed met de gezondheid van Reint en hij had een aantal weken geleden
te kennen gegeven zijn taken binnen het Corso (voorlopig) naast zich neer te leggen.
Het overlijden van Reint betekent een groot verlies voor onze wijk. Reint was al sinds jaar en dag
betrokken bij Corsowijk Duinstraat en we kunnen wel zeggen dat hij een onmisbare kracht binnen de
wijk is geworden. De liefde waarmee Reint "zijn" dahlia's verzorgde was ongeëvenaard en ieder jaar
plukten we daar de vruchten (of bloemen) van in de vorm van duizenden prachtig bloeiende dahlia's
voor de wagen. Naast zijn werkzaamheden was Reint nooit te beroerd om in geuren en kleuren te
vertellen over de dahlia's en de kunst van het verzorgen van de bloemen.
Reint was een onmiskenbaar kleurrijk persoon en was menigmaal bron van allerlei komische en/of
mooie anekdotes en verhalen. Iedere medewerker heeft ongetwijfeld zijn/haar eigen herinnering aan
onze eigen dahliadokter. Reint is 85 jaar oud geworden.
We zullen Reint als medewerker en bewoner van de wijk, maar vooral als persoon ontzettend gaan
missen.
Hoe we zijn werkzaamheden binnen de wijk gaan oppakken zal nader bekeken moeten worden, hierover
houden we jullie op de hoogte.

Corsowagen 2017:
Zoals de meesten van jullie nu hoogstwaarschijnlijk wel weten is het ontwerp voor dit seizoen bekend.
We gaan “De man van La Mancha” bouwen dit jaar, een ontwerp van Jorrit de Boer.
Het eerste bouwoverleg is inmiddels geweest. De Grote lijnen zijn uitgezet en we zijn druk bezig met
voorbereidingen voor de eerste werkzaamheden, hierover verderop in de nieuwsbrief meer. Momenteel
wordt er gewerkt aan een maquette van de wagen. Midden april zal de lasploeg bij elkaar komen om te
besluiten hoe we e.e.a. vanuit technisch oogpunt gaan aanpakken.

Bestraten terrein Harm Rutgers Hal:
Het idee om het terrein voor de Harm Rutgershal te bestraten gonst al wat langer door de wijk. Derhalve
is er bij de laatste vergadering besloten om deze plannen een concrete vorm te geven. Er is inmiddels
een raming opgesteld van kosten en benodigdheden. We hebben besloten om te kijken naar het gebruik
van “gewone” stoeptegels (30x30) voor het overgrote deel van de bestrating. Deze worden regelmatig
online aangeboden op marktplaats en kunnen veelal gratis afgehaald worden. Mocht je nog een adresje
weten voor een goede hoeveelheid gratis stoeptegels, neem dan even contact op met de secretaris.
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Mobiele website:
De mobiele website is klaar en staat inmiddels online. Op de site kun je foto’s bekijken, de nieuwsbrieven
lezen, het ontwerp van dit jaar bekijken en de agenda raadplegen voor aankomende (belangrijke)
gebeurtenissen. Vergeet ook niet corsowijk Duinstraat te volgen op facebook en/of twitter voor de
laatste updates en nieuwtjes.

ALV:
De datum voor de ALV is bekend:
Wie:

Alle medewerkers CW Duinstraat

Wat:

ALV CW Duinstraat

Waar:

Gebouw Ol Eel, Bähler Boermalaan 6, Paterswolde

Wanneer:

Woensdag 12 April 2017, 20:00

Het bestuur is bezig met het opstellen van een vergaderagenda, mochten er zaken zijn vanuit de wijk die
besproken dienen te worden, laat dit dan weten aan de secretaris. Tijdens de ALV zal ook een korte
toelichting gegeven worden over de plannen van het bestuur en is er ruimte om suggesties/vragen te
geven/stellen over de bouw van de wagen. Graag tot dan!
Sponsorcommissie:
In een eerdere nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de bezetting van de
sponsor/activiteitencommissie. Hier zijn destijds weinig tot geen reacties op gekomen wat inhoudt dat
we nog steeds op zoek zijn naar een persoon die onderstaande zaken op zich wil nemen.
“Er zijn vanuit de wijk verschillende acties opgezet (T-shirts, BBQ, Bingo) om medewerkers te binden en
de kas te spekken, waarvoor hulde. Het is echter voor het bestuur en ook de wijk wenselijk als er één
persoon kan worden benoemd als coördinator van deze activiteiten. Het bestuur ziet graag een
aanspreekpunt om communicatie te vereenvoudigen. “
Eenieder die zich geroepen voelt om deze taak op zich te nemen mag zich nog steeds melden bij de
secretaris.
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Eerstvolgende data:
Wat?

Waar?

Wanneer?

Oud papier

Parkeerplaats landgoed
Lemferdinge

1 April 2017

ALV Corsowijk Duinstraat

Ol Eel, Bähler Boermalaan 6,
Paterswolde

12 April 2017

Zo gauw er nieuwe data binnenkomen worden deze z.s.m. op de website geplaatst.
Hopelijk tot gauw!
Fleurige groet,
Het bestuur
www.utrix.nl

