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15 juli     
Blitsummer-party  
 16.00 tot 20.00 uur 
 

Beste wijkgenoten, 

Wat een geweldige respons hebben wij ontvangen op de uitnodiging voor ons tweede 

wijkfeest! De bewoners van de 1e woningen in Blitsaerd zijn van de partij (2006/2007) maar 

ook de allernieuwste bewoners waarvan hun nieuwbouwwoning nog niet eens is 

opgeleverd. Wij hebben incl. kinderen al ruim 150 aanmeldingen ontvangen, ook zijn er veel 

medebewoners die mee willen helpen. Super, met hen wordt nog contact opgenomen voor 

een paar kleine taken tijdens het feest.   

                                                                                                                                                                                                       

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://hapjesaanhuis.nl/nl/assortiment/bbq-catering/traditionele-vlees-bbq/&h=0&w=0&tbnid=EapZ56MyzjIkTM&zoom=1&tbnh=184&tbnw=274&docid=cf1CvSf9JRUwqM&hl=nl&tbm=isch&ei=OytpU7SiHsihO6iggOAC&ved=0CAsQsCUoAw
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.in4more.nl/afbeeldingen/In 4 More winnaar springkussen I.jpg&imgrefurl=http://www.in4more.nl/verhuur.htm&h=960&w=640&tbnid=MErDqFlF4FRL8M:&zoom=1&docid=amV3pHGYsuXfvM&hl=nl&ei=XCtpU4bXEorpObjrgIgK&tbm=isch&ved=0CNMBEDMoYTBh&iact=rc&uact=3&dur=8323&page=7&start=89&ndsp=17
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hobiekayak.be/uploaddata/piclib/big/74bd3a77879f787ad80235d9ada4f815.jpg&imgrefurl=http://www.hobiekayak.be/nl/kayak-events/waterloopballen-tijdens-uw-zwembadfeest&h=308&w=410&tbnid=_oSKbUhzqy6WtM:&zoom=1&docid=3k1eST3LG1GnnM&hl=nl&ei=WixpU4m3MseUO7qfgNgI&tbm=isch&ved=0CIABEDMoHTAd&iact=rc&uact=3&dur=673&page=2&start=15&ndsp=16
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Er zal een feesttent worden geplaatst op het grasveld aan de westzijde van onze Haven 

(vanaf heden daar graag geen honden meer uitlaten). De catering wordt verzorgd alsmede 

de barbecue, hiervan kan zowel binnen als buiten worden genoten. Voor de kinderen is er 

een groot springkussen en zijn er waterloopballen om in de Haven over het water te lopen! 

Tevens kun je daar suppen op diverse surfplanken, e.e.a. onder professionele begeleiding. 

Natuurlijk kun je ook gewoon lekker een biertje drinken met je [nieuwe] buren, wij rekenen 

op mooi weer in juli.  

Wij zouden het leuk vinden als jullie zoveel mogelijk met je eigen boot(je) naar het feest  

varen. Iedereen kan aanleggen in de haven, dat lijkt ons een feestelijk geheel! 

Voor diegenen die zich nog niet hebben aangemeld maar dit feest niet willen missen is er 

nog gelegenheid om zich op te geven via de mail, uiterlijk 1 week na ontvangst van deze 

nieuwsbrief. Stuur dan een mail naar wijkpanelblitsaerd@gmail.com ovv naam, adres, 

aantal volwassenen en kinderen+leeftijd. 

Voor de kosten hoef je het niet te missen: voor volwassenen (vanaf 18jr) 10 euro p/persoon, 

kinderen zijn gratis. Hiervoor krijg je een barbecue en een aantal (alcoholische) drankjes, de 

perfecte gelegenheid om op een leuke manier kennis te maken met je buurtgenoten.  

Wij rekenen op jullie komst en gezelligheid! 

 

Wijziging Emailadres 

Wij verzoeken je bij wijziging van je emailadres dit tijdig door te geven via 

wijkpanelblitsaerd@gmail.com zodat je de nieuwsbrieven kunt blijven ontvangen. Ook als je 

nog geen nieuwsbrieven ontvangt maar dit wel graag wil dan kun je ons een mail sturen. 

 

 

Wijkpanel 
Het wijkpanel vormt gevormd door: 

Martine Waal, Paul Bogels, Marcel Hazekamp en Bas de Haan 
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