Nieuwsbrief Mei 2017
Corsovrienden,
De tijd gaat snel, het is alweer mei en dat betekent dat de dahliaknollen in de grond zitten en
dat er begonnen gaat worden aan de bouw van onze corsowagen van dit seizoen. Hierbij een
korte update over de stand van zaken
Knollen poten
De landploeg vond dat de dahliaknollen lang genoeg boven de grond hadden doorgebracht en
dus werden ze op 22 april gepoot. Met bijval van een handvol mensen (totaal 12) was het werk
erg vlot klaar en kunnen ook onze bloemen naar het komende corso toe gaan werken. Iedereen
die hieraan heeft meegeholpen, bedankt!
Laswerkzaamheden 2017
De tekening is gekozen, de maquette is gemaakt en de technische commissie heeft er druk over
vergaderd. De logische vervolgstap is dan: Lassen! Komende maandag (15 mei) zal de hal klaar
worden gemaakt voor werkzaamheden. Woensdag wordt het onderstel afgeleverd en de
donderdag erop willen we beginnen met lassen. Er is besloten om vanaf volgende week iedere
donderdagavond te gaan lassen. De hal is vanaf 19:00 open en voor koffie e.d. wordt gezorgd.
Ook mensen die niet kunnen lassen zijn zeer welkom, voor het vasthouden, buigen, knippen,
slijpen e.d. zijn altijd mensen nodig. Bovendien is men in onze ogen nooit te oud om te leren dus
een spoedcursus bakken en braden (lassen) kan verzorgd worden. Neem veilige werkkleding
mee, handschoenen en laskap zijn aanwezig, overige beschermende kleding moet zelf
meegenomen worden. (draag bij voorkeur een shirt/trui met lange mouwen, een broek met
lange pijpen en veiligheidsschoenen)
Graag zien we jullie op de donderdagavond om 19:00 bij de Harm Rutgershal.
Bestrating HR Hal
Zoals jullie inmiddels misschien gewend zijn, een korte update over de bestrating voor de hal.
Na een gesprek met RHT (overbuurman) hebben we besloten om een deel van het terrein te
gaan gebruiken/bestraten als parkeervakken. Dit gaat gebeuren met klinkers ipv. stoeptegels.
De klinkers zijn geregeld en liggen inmiddels voor de hal. Ook ligt er een partij van 500
stoeptegels, waarmee de rest van het terrein bestraat moet worden. Hiervoor zijn we echter
meer dan 500 nodig. We zijn na veel speurwerk op een partij tegels gestuit waarmee we dit
tekort lijken te kunnen oplossen. Deze tegels zullen nog wel opgehaald moeten worden.
Hierover ontvangen jullie later nog een bericht/oproep.
Voorlopig lijkt het dus dat we het juiste aantal tegels bereikt hebben. Veel dank voor iedereen
die hier zijn “steentje” aan heeft bijgedragen.
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Oud papier
Komende zaterdag 13 mei 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.
Filmpje Reint Hartman
Onlangs stond in de notulen van de ALV dat een filmpje over Reint Hartman verloren was
gegaan in de archieven. Een van onze medewerkers, Jaap Jochemsen, heeft het filmpje echter
teruggevonden op zijn computer. Dit filmpje hebben we via de mail geprobeerd naar jullie te
sturen, echter met gemengd succes. Het lijkt erop dat niet iedereen dit succesvol heeft kunnen
ontvangen/openen. Mocht dit zo zijn en je wilt het wel graag bekijken? Stuur dan even een
mailtje naar de secretaris. Het filmpje wordt komende week ook op de site geplaatst om te
bekijken.
Eerstvolgende data:
Wat?

Waar?

Wanneer?

Oud papier

Parkeerplaats landgoed
Lemferdinge

13 Mei 2017
(09:00)

Las/bouw avond

Harm Rutgershal

18 Mei 2017
19:00

Las/bouw avond

Harm Rutgershal

25 Mei 2017
19:00

Zo gauw er nieuwe data binnenkomen worden deze z.s.m. op de website geplaatst.
Graag tot komende zaterdag en anders 18 Mei?
Fleurige groet namens het bestuur,
Jorrit de Boer
www.duinstraat.nl

