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Terugblik jaarvergadering

Open dag bij de familie Van Alphen.

Tijdens de jaarvergadering zijn volop nieuwe
ideeën voor gespuid. Daarmee gaan we aan de
slag.
Als nieuwe bestuursleden zijn Mariëlle van
Egmond en Wendy Jonkers toegevoegd. Wij
wensen hen veel succes!
Door de prijsstijgingen zijn de uitgaven steeds
groter geworden. Dit en de tijdelijke vermindering
van de subsidie hebben ertoe geleid dat onze
financiële situatie is verslechterd. Het vet is van de
botten. Daarom is tijdens de algemene
jaarvergadering besloten om de contributie van de
Dorpsvereniging te verhogen. Voortaan is dit voor
• Alleenstaanden 10 euro
• Gezinnen
20 euro
Het is de eerste contributieverhoging sinds de
euro is ingevoerd!

Op 2e Paasdag (maandag 2 april) organiseert het
biologisch varkensbedrijf Alpeko (Zeggelaarseweg
Hedikhuizen) samen met AH Buitendagen een
bijzondere open dag.

Paaseieren zoeken

Plantjesruildag

Op Eerste Paasdag komt de paashaas weer veel
paaseieren in de speeltuin verstoppen. Ieder mag
die om half elf komen zoeken.
Tip: breng een mandje of een emmertje mee!

U kent het wel: in uw tuin staan te veel planten en u
heeft volop zaden, poters, stekken en zaailingen.
Daarmee kunt u anderen verblijden. Op zaterdag
19 mei kunt U bij Wendy Jonkers ( Oude
Schoolstraat 4) plantmateriaal ruilen en gratis
meenemen. Ook als u zelf niets inbrengt vindt u
waarschijnlijk iets dat het in uw tuin goed zal doen.
Tussen 11.00 en 13.00 uur bent welkom. De koffie
en thee staan klaar.

Kwartaalcafé
Op vrijdag 6 april staat voor de derde keer het
Kwartaalcafé op de agenda. Deze drukbezochte
activiteit begint weer om 20.30 uur. Gezellig onder
het genot van een hapje en een drankje wat
bijbuurten. Net als de andere activiteiten is ook
deze gratis.

U bent van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom
op het bedrijf om zelf te ervaren wat er allemaal in
en rondom een biologisch varkensbedrijf gebeurt
tijdens het dagelijkse werk. TIP: trek stevig
schoeisel aan. De rondgang op het bedrijf is
allemaal buiten en u kunt zelfs (als het weer het
toelaat) heerlijk tussen de zeugen in de wei lopen.
De weide is minder toegankelijk voor mindervaliden
en buggy’s maar er valt naast het bekijken van het
bedrijf voor jong en oud genoeg te beleven! U kunt
zich aanmelden via de ah.nl/buitendag . Mocht er
een melding van locatie is vol zijn via de AH is dat
geen enkel probleem. Ook zonder aanmelding
bent u natuurlijk van harte welkom!

