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Nieuwsbrief

Nazomer 2021
Wij kijken er naar uit! U ook ?

- 25 september: Burendag.
- 18 oktober: Officiële opening MFC

Kubbtoernooi op
burendag – 25.09
Dit jaar is de behoefte aan samen zijn met
elkaar groter dan ooit.
Vandaar het idee om op 25 september ook
deel te nemen aan ‘Landelijke Burendag’.
En omdat we in Schoondijke normaal in
juni onze festiviteiten hebben, dachten we
dat een beetje feest op zijn plaats is.
Vorm je eigen team, met buren, familie,
vrienden … en schrijf je in, uiterlijk op 18
september.
Op Burendag, in de vooravond en avond,
voorzien we een ‘foodfestival’, verzorgd
door lokale ondernemers. Vanaf 18.00 uur
is er ook live-muziek !

Dus, scan die QR-code of schrijf je in
via bijgevoegde link.
https://forms.gle/JFiMGvF99CCSQczn6
Vergeet de bon voor een hapje en drankje
naar keuze niet. (zie flyer in brievenbus
1ste week September)

Wil je weten hoe Kubb wordt gespeeld ?
Deze video kan je helpen.
https://www.youtube.com/watch?v=gO_BzSmQ8Uc
De spelregels zijn geafficheerd aan het raam van
Bistro De Buut.

Wisten jullie dat ‘Het Parlement’ er vanaf nu netjes bijzit
op de spiksplinternieuwe banken?
Ze zijn er op gezette tijden te vinden.

Nieuws vanuit de commissies

Binnen de dorpsraad zijn intussen 4 commissies aan het werk ! Hier een kort overzicht van hun
werkzaamheden.
Aanspreekpunt: Jurgen Willemsen

-Deze zomer was er één en
ander te doen over een
beslissing van de gemeente
rond de vakantiewoningen.
Als dorpsraad kregen wij de
vraag om mee de petitie te
ondertekenen. Wij vonden
het als dorpsraad raadzaam
om hierover geen standpunt
in te nemen.
-Verder kwam Schoondijke in
het NOS nieuws inzake
arbeidsmigranten.
De dorpsraad voert reeds
meer dan een jaar
onderhandelingen met de
gemeente inzake de
huisvesting van de arbeiders.
- 18 oktober staat er een
kernbezoek ingepland met
de Burgemeester en
Wethouders.
Op onze vergadering van de
dorpsraad in september
bereiden we dit bezoek voor
en komen bovenstaande
punten zeker aan bod.

We hopen deze commissie vanaf
het najaar terug te kunnen
opstarten.

(Aanspreekpunt: Richard Pijcke)

Voorlopig geen verder
nieuws. .

(Aanspreekpunt Francess)
(Aanspreekpunt: Kitty de Rijk)

In het kader van burendag
kan je ook laten zien dat je
blij bent met je buren.
Ga naar
https://formulier.oranjefonds.
nl/kopje-koffie
Dan krijg je drie gratis
ansichtkaarten om te
versturen? Beter een goede
buur dan een verre vriend!

Om jullie goed op de
hoogte te houden van het
reilen en zeilen binnen ons
dorp, is een goede
communicatie belangrijk.
Hoe zetten we zowel
digitale als ‘andere’
middelen in, om jullie goed
te informeren?
Wil je hierover mee
nadenken en heb je talent
om onze website mee te
helpen moderniseren, dan
horen we het graag!

Meedenken of meewerken ? 1 mailadres dorpsraadschoondijke@gmail.com
Meedenk en of meewe rken ? 1 maila dres do rpsra adscho ondijk e@gmail .com

DAMES 60 EN 65+ OPGELET
Na alle coronaperikelen en de zomervakantie gaan we eindelijk beginnen met ons GYM clubje. Een
aantal enthousiaste dames hebben zich al aangemeld.
We komen 16 september om 10 uur samen in het MFC te Schoondijke.
3 kwartier doen we allerlei oefeningen. We doen geen balspel, apenkooi, of turntoestellen, maar wel
spierversterkende oefeningen , ademhalings- en balansoefeningen. Oefeningen om ons soepeler en
fitter te voelen. Ook de buikspieren zetten we aan het werk.
Er is geen speciale kleding vereist. Zelfs gymschoenen zijn niet nodig. Voor de grondoefeningen is
het wel fijn om een zgn. yogamatje te gebruiken.
Als de les voorbij is drinken we gezellig nog een kopje koffie( of thee).
Heb je zin om mee te doen en vind je het ook tijd dat je weer eens wat meer beweegt……
Meld je dan aan bij Jacqueline Oosthoek. Tel 0615000375 .

