Nieuwsbrief Buurtvereniging Appel-Driedorp

april 2022

Beste leden, de coronamaatregelen zijn allemaal afgeschaft. Hoe fijn is dat? Dat heeft
voor ons al geresulteerd in 2 uitverkochte en 1 bijna uitverkochte toneelvoorstelling
de afgelopen weekenden. Wat was het weer fijn om samen te komen en onbezorgd te
kunnen lachen om de toneelspelers die een te gekke voorstelling hebben neergezet.
Wat was het genieten en wat waren we daar aan toe! Deze nieuwsbrief is voorlopig de
laatste, want wanneer alle activiteiten door mogen gaan, kunnen we weer allemaal
uitnodigingen sturen waarop het laatste nieuws te lezen zal zijn.
Oud ijzer-actie
In de laatste week van februari en
in maart was het mogelijk om oud
ijzer op te laten halen of in te
leveren bij de familie Verhoef. Dit
is massaal door jullie gedaan, en
heeft voor meerdere volle
containers gezorgd. Dit oud ijzer is
inmiddels allemaal ingeleverd en
heeft het prachtige bedrag
opgebracht van maar liefst
€2294,00! (Het bedrag is nog niet
helemaal zeker, want er moet nog
wat weggebracht worden.) We
bedanken Jeroen, Marcel en Gijs
voor de haal-service en ook
schroothandelaar Schotsman in
Putten die iets extra gaf.
Ook is er een anonieme gift
binnengekomen van €500,00 wat
de eindstand op €2794,00 zet.
FANTASTISCH!! Iedereen die
hieraan
heeft
bijgedragen
bedanken wij heel hartelijk!
Voor wie niet meer weet
waarvoor dit geld ingezameld
wordt; er zijn inmiddels meerdere

inzamelingsacties geweest en van
dit geld zal een mooi sierhekwerk
aangeschaft worden. Dit hekwerk
zal geplaatst worden tussen het
fietspad en de Appelgaard.
Renovatie van de Appelgaard
De
oplevering
van
het
gerenoveerde gebouw was 31
maart jl. en de school is prachtig
geworden. Op 21 april is er al
feest; dan zullen de leerlingen
vieren dat ze weer terug zijn in
hun eigen school! Hier wordt door
de leraren en leerlingen naar
uitgekeken 😊.

Mocht u uw kind aan willen
melden op de Appelgaard of kent
u gezinnen die wellicht interesse
hebben in een kleinschalige
school waar een gedreven team
vol liefde en aandacht werkt aan
de ontwikkeling van de kinderen,
neem dan contact met Jan-Willem
Korlaar (0342 – 46 16 32 of 06 – 21
51 04 06).

5 mei
Dit jaar zal er na 2 jaar van
afwezigheid weer een puzzelrit
zijn. Het belooft een enerverende,
spannende en gezellige avond te
worden. De uitnodiging hiervan
volgt volgende week, dus houd uw
mailbox in de gaten.
Opknappen schoolplein
Op 7 mei kunnen we helpende
handen gebruiken om de laatste
dingen rondom de school op te
ruimen voor de officiële opening
op 12 mei. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij Marcel Verhoef:
06-55888668.
12 mei Opening Appelgaard
Na ruim 9 maanden verbouwen is
het eindelijk zover. De renovatie is
klaar.
Voor
iedereen
die
belangstelling heeft, zal de school
's avonds haar deuren openen en
is er de gelegenheid om, onder
het genot van een drankje, een
kijkje te nemen. De gezamenlijke
ruimte wordt inmiddels ingericht
van het geld dat wij hebben
gewonnen met onze deelname
aan "Zomer in Gelderland" en alle
overige subsidies en giften. Ook
de naam die deze ruimte gaat
krijgen is inmiddels bekend; "Het
Appelhuus" .

Gezocht: beheerder voor onze
website
Onze website werd jarenlang
beheerd en bijgehouden door
Sam Loseman. Echter heeft hij
aangegeven hiermee te willen
stoppen. Wij willen Sam heel
hartelijk bedanken voor alles wat
hij al die jaren voor de
buurtvereniging heeft gedaan!
Door zijn vertrek ontstaat er een
lege plek die opgevuld mag
worden. Heb jij interesse?. Wij
zoeken iemand die het leuk vindt
om onze website bij te houden
door
het
plaatsen
van
aangeleverd materiaal en met ons
mee wil denken over digitale
zaken. Ben of ken je iemand die
ons hiermee wil helpen? Stuur
dan
een
mailtje
naar
info@buurtverenigingappeldriedorp.nl
26 mei Dauwtrappen
Traditiegetrouw vroeg uit de
veren op Hemelvaartsdag om
vervolgens te gaan dauwtrappen.
Fietsend door de eigen omgeving
met onderweg een stop op een
nog onbekende plek met een
lekker ontbijtje. Heerlijk, wat
hebben we dat gemist!
Hopelijk hebben we dit jaar net
zulk mooi weer als de afgelopen 2
Hemelvaartsdagen, die waren erg
zonnig 😊 Schrijft u de datum vast
in de agenda?
Toneelvoorstelling "Tante Bella's
Beautysalon"
Wat hebben de toneelspelers het
goed gedaan op 18, 19 en 25
maart! Het lijkt voor ons
misschien vanzelfsprekend, maar
de
omstandigheden
waren
ingewikkeld te noemen. Zo zijn de
spelers al in het najaar van 2020
begonnen met repeteren en werd
een voorstelling steeds verder
vooruit geschoven. Ook hadden zij

te maken met de op dat moment
geldende
corona-maatregelen.
Toen duidelijk werd dat de
geplande data in maart de
voorstellingen
eindelijk
opgevoerd konden worden waren
er nog wat hobbels te nemen,
maar zoals al eerder gezegd; Wat
hebben ze het goed gedaan!
Chapeau en petje af.
Na afloop van de voorstellingen
van "Tante Bella's beautysalon"
was er een verloting waarbij er
mooie prijzen gewonnen konden
worden. Graag willen wij via deze
weg alle sponsoren nog eens extra
bedanken voor hun gulle giften.
Het was dankzij hen zeer zeker de
moeite waard om lootjes te
kopen. Hartelijk dank hiervoor!
Contributie
De contributie voor het lopende
jaar wordt de volgende maand
weer afgeschreven.
Wist u dat de contributie slechts €
4,50 per persoon bedraagt als u
met een automatische incasso
betaalt? Wilt u ook automatisch
gaan betalen (en zo dus maar
liefst €3,- korting p.p. krijgen),
stuur dan een mail met het
verzoek voor een incassokaart
naar info@buurtverenigingappeldriedorp.nl.
Afscheid bestuursleden
Maandag 4 april was de algemene
ledenvergadering. Tijdens deze
vergadering zijn er wisselingen
binnen het bestuur geweest. Eef
Verhoef heeft na 13 jaar afscheid
genomen. Gerda Nijdam heeft het
bestuur na 6 jaar verlaten. Wij
bedanken Eef en Gerda hartelijk
voor hun inzet al deze jaren.
Nieuw in het bestuur zijn Corine
Vliek en Albert Jan van Galen.

Maandag werden Eef en Gerda
wat eerder opgehaald voor de
vergadering en kregen nog een
feestelijke ereronde door AppelDriedorp.

Held van de maand
Voor
aanvang
van
de
jaarvergadering
werden
wij
verrast door Bert Veldhuizen en
Harry Bokkers, raadsleden van het
CDA. zij kwamen; 2 Spakenburgse
harten  brengen voor bij de
koffie. Wij zijn deze maand "Held
van de Maand". Dit heldenschap
hebben wij te danken aan onze
deelname aan het programma
"Zomer in Gelderland" en het
winnen van de prestigieuze titel
"Mooiste plaats van Gelderland"
De koeken en de titel hadden ze al
klaar liggen voor de vergadering
van 2020, die destijds is afgelast,
maar met nieuwe koek vonden zij
dat het zeker nog genoemd moest
worden. We hebben er heerlijk
van gesmuld.

