Nie
Activiteiten in februari
4 en L8 februari:

De gemeente heeft aangegeven de status
van De Keet en de pacht van de grond op
een praktische manier te willen regelen,
Maar in verband met de werkdruk
binnen de gerneente verwachten ï^íe een
concreet voorstel niet voor eind maart.

februari:
Borreluurtie om 15:30 uur

5,12,19 en 26 februari:
Yoga om 19:00 uur en 20:15

uur

2l Íebruari:
Bingo om 20:00 uuï

Nieuwsbrief
overgeslageÍl.

gelegenheid om alle lezers een gelukkig
en vooral gezond ?01,4 te wensell.

Status De Keet

februari:
Klaverjassen om 20:00 uuÍ

I

ligt, nemen we toch nog deze

Bestuurspraet

Creaclub om 19t30 uur
7
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Afgelopen maand hebben iullie een
Nieuwsbrief gemist...
Door drukke werkzaamheden en
persoonlijke omstandigheden is het de
redacteuren niet gelukt een Nieuwsbrief
te produceren.

Activiteiten

2074-20 15

Het liikt ons leuk zqndat we hehalve de
bekende activiteiten, in het komende jaar
ook nieuwe activiteiten kunnen
opstarten. Een van de plannen is om het
Langstraatse voetbaltoernooi nieuw
leven in te blazen. Ook zien we graag dat
er weer nieuwe activiteiten voor
kinderen worden georganiseerd.
Mensen met ideeën worden dan ook van
harte uitgenodigd om zich te melden!
Ook als je zelf Eeen plannen hebt, maar je
wel beschikbaar wilt stellen om mee te
helpen, horen we graag van jeÍ

Hoewel Driekoningen a[ even achter ons
Een uitgave van de Belangenvereniging Langstraat e.o..
Verschijnt regelmatig met nieuws oveÍ woonomgeving en activiteiÍen in Buurthuis De Keet.

Verb ouwingsplannen keuken

De keukeninrichting is aan
modernisering toe. We bekiiken hoe we
binnen de benchikbare ruirnte een betere
en vooral slimmere inrichting kunnen

realiserelt.
Een inrichting ook waarin meer
mogelijkhed en ztjn om bijvoorbeeld

kookworkshops of thema-avonden te
houden.
Zoals het er mr uitziet laten we tiidens de
komende Algemene Ledenvergadering
enkele ontwerpen zien. We vragen voor
de realisatie van deze plannen een
bijdrage aan bij het Oranjefonds.

bestuursleden. De kosten bedragen € 5,00
voor leden en € 7 ,50 voor niet-leden.
Hou je niet van mosselen maar wil ie wel
komen. Laat het weten en we regelen
kipsate voor je,

Wil je helpen met het voorbereiden? Dan
heb je een streepje voor...
Om organisatorische redenen is het
aantal deelnemers namelijk vastgesteld

op maximaal 35 personen. Het is
namelijk nogal een klus om voor zo veel
mensen mosselen schoon te maken en te
koken...
Dus haast je, want vol

:

vol!

Rom elmarkt

Snel Internet Langetraat e.o.

op

Eerdaags zal Greenet het onderzoek naar
de haalbaarheid van het 3G/LTE
netwerk in de omgeving van Langstraat
afronden. Op dat moment worden ook
de exacte kosten duideliik. De

projectgroep heeft Greenet benaderd hoe
ver men hiermee is, maar helaas is nog
geen antwoord ontvangen.

Het liikt nog veÍ weg, toch ziin de
voorbereidingen op de Rommelmarkt
van dit iaar al gestart.
Dat is ook nodig, want we hebben een
naam hoog te houden als de
Rommelmarkt waar alles schoon en heel

wordt aangeboden!

mossel-borreluurtje!

Bovendien dragen de opbrengsten van

Mosselen eten tiidens het borreluurtie
op zaterdag I maafi 2014. Voor deze
gelegenheid begint het borreluurtiie
later, nameliik om L7$0 uur. Meedoen?
Schrijf je in vóór 21 februari 2AL4I

inkomsten van de vereniging. En mede
daardoor kunnen we als bestuur de
contributie dan ook laag houden.

Dat doe je met een mailtje naar
of een
telefoontie naar een van de
z

zo'n€ 1.000,= substantieel bij aan de

)eanet Leroy, die de voorbereidingen
voor de rommelmarkt coördineert, zoekt
versterking. In de eerste plaats om de
planning en de werkzaamheden mee te
delen en dus te verlichten. Maar ook om
I,J i e uw sb r

i

ef Lan gs tr a at

mee te sparren bij onverwachte zaken of

bij vernieuwingen.
Wil je haar en het voorbereidingsteam
versterken? Bel haar dan: 63 28 46.

vereniging regelen. Over dit soort
ondenverpen legt het bestuur achteraf
verantwoording af aan de leden tijdens
de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Gevolgen nieuwe statuten?

lik vooruit: nieuwe
statuten
Zoals bekend

ziin de huidige statuten

van onze Belangenvereniging sterk

verouderd.Sinds de oprichting in L983
(?) is daar niets meer aan gedaan.

Daarom heeft een werkgroepie uit het
bestuuf, aangevuld met een
geïnteresseerd Iid, de notulen op de
schop genomen.

In deze en de komende Nieuwsbrieven
worden jullie vooruitlopend op de
Algemene Ledenvergadering in
geinformeerd.

..

.. vast

Waarom nieuwe statuten?
Zoals gezegd, de oude statuten zijn sterk
verouderd en juridisch achterhaald, Ook
werden ze al een flink aantal jaren
nauweliiks tot niet meer gevolgd....

Het werkgroepje heeft behalve nieuwe
statuten ook een huishoudeliik reglement
opgesteld. Een huishoudelijk reglement
was begin 80-er jaren van de vorige eeuw
niet erg gebruikelijk bij (belangen)
verenigingen.
In het huishoudelijk reglement dat nu is
opgesteld zijn veel onderwerPen
opgenomen die eerst in de (oude)
statuten stonden. Onderwerpen d"ie
feiteliik het dagelijkse bestuur van de
Februari 201.4

Zowelde nieuwe statuten als het
huishoudelijk regtrement moeten worden
goedgekeurd en vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering.

Als gevolg van de statutenwijztgrng
treedt het bestuur af. Dit is nodig omdat
het bestuur is benoemd onder de
werkingssfeer van de oude statuten. Nu
die worden ingetrokken vervalt ook de
rechtsgrond voor die benoeming.
De algemene ledenvergadering benoemt
een nieuw bestuur conform de
bepalingen in de nieuwe statuten. In een
volgende Nieuwsbrief wordt de
stemprocedure uitgelegd.

Coniferen? Mijn wederhelft minderde
verder snelheid en we keken elkaar aan.
Welke verkeerde afslag zouden we
genomen kunnen hebben? De weg was te
smal om te kerery dus we red"en verder,
op zoek naar een zijweg.

Zlj van hiernaast
zegt..,
Het is formeel winter, maar het voelt
meer aan als herfst" Een van de
weersverschijnselen die bij de herfst
horeru is de dichte mist, waarin ieder
gevoel van afstand en tiid verdwijnt.

Zo rcden wij op een avond naar huis
oveÍ de Blokseweg. Ie kon de mist met
een mes snijden, Als voorzorg had mijn
eega zrinsnelheid al teruggebracht tot
een'snelle jog'. De koplampen deden
niet veel rneer dan de witte watten voor
de auto verlichten, en de bomen langs de
weg werden pas zichtbaar als we ze
passeerden.

Misschien kwam het door onze lage
snelheid, maar de weg leek eindeloos.
ZoaLa gewoonlijk begon halverwege de
radio te storen. Veronica heeft haar kuren
hier in de buurt. Een druk op de
zenderk op vulde de auto met de
klanken van Vera Lynn's 'We'11 meet
again' . Zwtjgen reden we verder. Er was
iets... maar ik kon mijn vinger er niet
opleggen, Tot het kwartje viel: links en
rechts van de auto stonden coniferen.
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voor een groot herenhuis. Uit de hoge
vensters stroomde licht, de wijde
voordeuren stonden open. In de hal
flonkerden de lichtjes van een enorme
kerstboom.

Mijn man stopte de wagen en schakelde
de motor uit. Uit het huis klonk muziefu
Glenn Miller's Pennsylvania 6-5000.
Boven de muziek uit klonk gelach en we
hoorden het getinkel van glazen en
servies. Maar geen schaduwen bewogen
in het licht binnen...
We keken elkaar aan voor wat leek een
eeuwigheid, tot mijn man zíinhand
uitstrekte en de auto weer startte. We
maakten de draai op de oprit, het grint
knarsend onder de banden. De mist
omhulde ons weer tot de coniferen
plaatsmaakten voor de bomen op de
Grote Bloksediik, De weg naar huis
verliep zwijgend.
Sorns weet je maar beter niet wat je mist.
ffi
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Die zrjwegkwam echter niet. Wat wel
gebeurde, was dat de mist dunner werd
tot we uitkwamen op een ronde oprijlaan
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(@ 630 940)
RoIf Grielen
- V6sl2itter
Annemieke Lemaire
Secretaris (@ 795 069)
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(@ 0621, 500 450)
Piet Leroy
- Penningmeestet
Dirk Bal tid í@ 632 059)
Peter Rozenbrand
tid (@ 632 146)
Kees van l{uyckhuyse
tid (@ 632 79A)
Lid (@ 633 71"6)
Chantal Valentiin
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