Nieuwsbrief Wijkraad Vlakwater

December 2018

Beste buurt- en wijkbewoners,
Om u op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws in de wijk sturen wij u deze nieuwsbrief.
Graag roepen wij u op mee te werken aan projecten in commissies of werkgroepen! U kunt ons
bereiken via onze website www.vlakwater.org of via een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.
Op de koffie in het Theehuis

Wijkraad Vlakwater organiseert elke eerste zondagochtend van het kwartaal een gezellig treffen in het
Theehuis van het Odapark.
Op zondag 7 oktober werd de eerste bijeenkomst
opgeluisterd door Frans van de Pas uit Ysselsteyn.
Frans, een voormalig onderwijzer, is een gepassioneerd
verteller van verhalen. Hij had zijn wagen volgeladen met
allerhande attributen en had bij alles een mooi verhaal.
Frans nam ons mee op een reis terug in de tijd. Voor enkelen van de aanwezigen, opgegroeid in een
groot gezin, een feest van herkenning. Wat te denken van de wastobbe die een keer per week werd
gebruikt om alle kinderen in bad te doen. De volgorde was belangrijk. Het water werd tussentijds niet
ververst.
De bezoekjes van meneer pastoor werden uitgebreid besproken. Meneer pastoor wist vroeger
kennelijk exact wanneer hij zijn schaapjes moest bezoeken. Ofwel was er net geslacht of geoogst en
kwam hij informeren of er niet een goed stukje vlees voor hem apart was gelegd. Ofwel kwam hij de
ouders indringend toespreken dat het weer de hoogste tijd was voor nieuw nageslacht.
Tussen de attributen zat ook een telefoon van bakeliet. De telefoon hing vroeger altijd in de gang en
werd alleen voor belangrijke zaken gebruikt. De jeugd van tegenwoordig zal zich daar geen enkele
voorstelling van kunnen maken!
En wat te denken van de cassettebandjes. Onvoorstelbaar in deze tijd van Spotify.
Kortom het was een heel gezellige ochtend met een grote knipoog naar lang vervlogen tijden.
Op zondag 6 januari 2019 om 11.00 uur is de volgende koffiebijeenkomst in het Theehuis in het
Odapark.

Eindejaarstreffen 30 december
Op zondag 30 december a.s. organiseren wij weer een
‘eindejaarstreffen’ in het theehuis van het Odapark. Alle
bewoners van onze wijk zijn hier hartelijk welkom om
onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te
ontmoeten, een goed uiteinde en een gezond en
voorspoedig nieuw jaar te wensen. Van 16.00 – ca 18.00
uur bent u van harte welkom! Hebben uw buren geen
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internet en ontvangen ze daardoor geen nieuwsbrief? Nodig ze a.u.b. ook uit voor dit
eindejaarstreffen!
Geeft u zich a.u.b. vooraf even via e-mail (wijkraad@vlakwater.org) op, zodat we weten op hoeveel
mensen we ongeveer kunnen rekenen.

Lief en leed
Met ingang van januari 2019 zal de werkgroep ‘lief en leed’ door middel van een kaartje of een kleine
attentie aandacht besteden aan nieuwe bewoners, geboortes en andere zaken die de aandacht
verdienen. We zijn daarvoor uiteraard ook van uw medewerking afhankelijk! Geef daarom dergelijke
aandachtspunten door aan ons (wijkraad@vlakwater.org). Dank voor uw medewerking!

Wijkagenda
30 December 2018, 16.00 – 18.00 uur:
Eindejaarstreffen in het Theehuis
6 Januari 2019, 11.00 – 13.00 uur:
Op de koffie in het Theehuis
7 April 2019, 11.00 – 13.00 uur:
Op de koffie in het Theehuis
7 Juli 2019, 11.00 – 13.00 uur:
Op de koffie in het Theehuis
6 Oktober 2019, 11.00 – 13.00 uur:
Op de koffie in het Theehuis
4e maandag van de maand (m.u.v. vakanties), 20.00 – 21.00:
Bestuursvergadering in het Hospice
Nog vast te stellen datum in het voorjaar:
Algemene wijkvergadering

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater
L.S.: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u inwoner van de wijk Vlakwater bent (of anderszins
verbonden met deze wijk). U kunt zich uiteraard te allen tijde hiervoor afmelden. Stuur dan een e-mail
naar nieuwsbrief@vlakwater.org en we verwijderen u uit onze verzendlijst.
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