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Corsovrienden, 

Het kalenderjaar 2016 loopt tegen zijn einde, het was wat ons betreft weer een prachtig corsojaar die we 

hebben kunnen afsluiten met een 5e prijs om trots op te zijn! Hiervoor willen we nogmaals alle 

medewerkers, sponsoren en toeschouwers voor bedanken. 

Het bloemencorso stopt echter niet, achter de schermen worden door veel mensen voorbereidingen 

getroffen voor de start van het nieuwe corsoseizoen. Ook binnen onze wijk hebben er de nodige 

wijzigingen plaatsgevonden die het vermelden waard zijn. 

Wijzigingen in het bestuur en commissies: 

- Zoals bekend, zal Johnny Nijland de taken van secretaris overdragen aan Jorrit de Boer. Hierover 

hebben jullie als het goed is al een mail ontvangen. 

 

- Auwina van der Brug heeft haar functie als penningmeester ook al weer een tijdje vacant staan 

en we zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat het bestuur in Coen Hofstee een (naar ons 

idee) uitstekende opvolger heeft gevonden. 

 

- Wienet heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de figuratie. Een aantal dames onder de 

figuranten dit jaar (de witte wieven) vond hun figurantenrol dusdanig leuk, dat ze besloten 

hebben deze coördinatie volledig op zich willen nemen. Precieze details over wie het nieuwe 

aanspreekpunt gaat worden volgen binnenkort, houd hiervoor ook de website in de gaten. 

Bovenstaande wijzigingen zullen per 1 januari 2017 van kracht worden. Bij de volgende ALV zullen deze 

punten formeel afgehandeld worden. 

Sponsor/activiteitencommissie: 

Speciale aandacht voor deze commissie vanwege het feit dat deze momenteel geen bezetting heeft. 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 melden bij de secretaris. Bij de volgende ALV zullen verdere beslissingen 

hieromtrent volgen. 
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Website: 

De nieuwe website is inmiddels een ruime maand online, gelukkig vooralsnog niets dan positieve 

reacties. 

Er zijn via via al vele foto’s van de medewerkers binnengekomen, waarvoor veel dank. Jorrit is nog wel 

steeds op zoek naar iemand die bereid is een stuk te schrijven over de wijk. Het is een eerste 

kennismaking met de wijk voor mensen die voor het eerst de website bezoeken en nog niet vertrouwd 

zijn met het corso. Een soort visitekaartje dus. Nogmaals, eenieder die zich geroepen voelt hieraan mee 

te werken mag zich melden bij de secretaris. 

Nieuwe oud papierdata 2017: 

De nieuwe data voor het ophalen van het oud papier in 2017 zijn bekend, binnenkort zullen deze op de 

agenda op de website verschijnen. Het briefje met alle data volgt binnenkort via de mail.  

Oud papierdata 2017: 

- 21 Januari 

- 18 Februari 

- 1 April (geen grap) 

- 13 Mei 

- 17 Juni 

- 22 Juli 

- 26 Augustus 

- 30 September 

- 4 November 

- 16 December 

Gelieve het papier op de betreffende data voor 09:00 uur aan de weg te plaatsen, bij voorbaat dank. 

Eerstvolgende data: 

Wat? 
 

Waar? Wanneer? 

Oud papier 
 
 

Parkeerplaats landgoed 
Lemferdinge 

17 december 2016 

Snert eten met oud papierploeg 
 
 

Duinkampen 3 Paterwolde 17 december 2016 

Zo gauw er nieuwe data binnenkomen (zoals het uitzoeken van de tekeningen 2017) worden deze z.s.m. 

op de website geplaatst, hierover ontvangen jullie hoogstwaarschijnlijk nog een mail. 

Rest ons slechts nog u (nu alvast) hele fijne kerstdagen en een voorspoedig en fleurig 2017 te wensen! 

Het bestuur 


