
Wat er allemaal zo gebeurd is, de 11/25 juni 2016: SparrendalMarkt
afgelopen tijd: 

Deze keer werd de hele Bomenwijk benaderd
20 april 2016: Sport & Spel middag om spulletjes te verkopen. In de wijk zijn 915

flyers verspreid, huis aan huis. De dag moest

We hadden gehoopt op een behoorlijk aantal worden verzet omdat het weer niet echt 

kinderen en daar onze inkopen op afgestemd. meewerkte, maar uiteindelijk kon de Markt

Na een uur na aanvang waren er ongeveer 70 toch van start gaan met 17 kramen en 2 extra

herriemakertjes, die aan diverse activiteiten kleden op het grasveld. Voor de deelnemers

deelnamen, zoals sjoelen, ringwerpen, de bus waren 2 consumptie bonnen beschikbaar voor

van E25, springkussen, blikwerpen en voetbal. gratis koffie/thee/limonade/chips. Voor 

degene zonder comsumptiebon, was alles te

Deze middag werd georganiseerd rondom de koop voor een klein prijsje, net als alle

buurt/picknick tafel, die in het park is gezet spulletjes in de kramen.

nadat we deze hebben aangevraagd bij het 

Gebiedsoverleg.

En hier ging het om:

Ook de goede doelen werden niet vergeten.

Zo werd flink wat kapot, klein elektrisch afval

Met dank aan allen die ons hebben geholpen! ingeleverd en raakte de krat voor de doppen

behoorlijk vol.
Beide goede doelen blijven doorgaan. Het

De BCS gaat weer digitaal kapot, klein elektrisch afval kan men inleveren

bij de Dierenhoek 't Sparretje en de dozen voor

We hebben de website weer in het leven de doppen staan bij de volgende adressen:

geroepen, met links, info, foto's, ditjes en Jan Buijse, Esdoorn 9

datjes. Marius Langenberg gaat deze beheren. Mart van Assen, Talmastraat 20

Het adres van de website: Dierenkliniek de Zwarte Zee

De Ark in winkelcentrum Palet
                              www.bcsparrendal.nl

                                                    Vanaf 1 oktober

Om te vieren dat de website weer in gebruik is,

hebben we een prijsvraag voor de kids en ook 

een voor de volwassenen. Zie voor meer info:

            www.bcsparrendal.nl

Herfst editie van de Bewoners Commissie Sparrendal



Omgeving van de flats AED Nieuws

Zoals u al heeft gezien, zijn de struiken er Het is verheugend te kunnen meedelen dat het

grotendeels uit en de stroken grond zijn aantal AED bevoegden blijft stijgen. 

ingezaaid met graszaad. Waar Maasdelta niet Zo zijn er in het 10 hoog flat twee personen 

aan heeft gedacht…de kippen van 't Sparretje bijgekomen. Dit zijn: de heer W. Reichert en 

zijn dol op graszaad…! de heer A. Schuurmans.

Helaas heeft ook één persoon zich afgemeld.

Het 6/14 hoog flat blijft wat achter, maar ook 

daar wordt aan gewerkt. Mevrouw M. Winter

gaat met de AED'ers de cursus volgen in oktober

en daarna zal zij zich ook hiervoor inzetten.

Hoe meer bewoners zich hiervoor opgeven, 

hoe groter de kans is dat iemand, die een 

hartstilstand krijgt, dit overleeft.

Laatste 3 weken van de schoolvakantie Hinkelspel bij de speeltuin

Het zal niemand zijn ontgaan dat het grasveld Op verzoek van de BCS heeft Maasdelta ervoor

achter de flats druk in gebruik is geweest van gezorgd dat er, net als voor de ingang van het 

1 t/m 19 augustus. Gemiddeld hebben zo'n 60 10 hoog flat, een hinkelspel is geplaatst. 

kids, uit de hele Bomenwijk, deel genomen aan 

allerlei activiteiten, georganiseerd door het 

Animatietam Bomendal.

Parkeerplaats 6/14 hoog flat

Ook de parkeerplaats krijgt een opknapbeurt.

Hiermee zullen alle kuilen en hobbels

verdwijnen, maar of nu het probleem van de 

Nieuwe ketels voor de verwarming vele plassen bij hevige regenval is opgelost…?

Zo worden er, in beide flats, nieuwe ketels Vaarwel papieren nieuwsbrief
geplaatst. 

Er wordt met man en macht gewerkt om deze Dit was de laatste keer dat de papieren versie

klus te klaren voor het begin van het nieuwe in de brievenbus is bezorgd. Voortaan zal 

stookseizoen. deze verschijnen op de website.

                                     Wellicht heeft u de Wilt u de papieren versie blijven ontvangen…?

                                     grote hijskranen Geef dit even aan in een briefje met uw naam

                                     gezien die, met het en huisnummer, via de brievenbus van de BCS.

                                     grootste gemak, al U vindt de brievenbus in de hal van uw flat.

                                     het materiaal naar

                                     het dak hebben getild. Bew.Com.Sparrendal@outlook.com

Zie de website voor enkele foto's. www.bcsparrendal.nl


