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van Harte Gefeliciteerd…!
                                                  Ben je geslaagd…? Ga je naar het Voortgezet Onderwijs…?  
                                                  Ben je over naar de volgende klas…?  
                                                  Een geweldige prestatie, we zijn trots op jullie. Goed gedaan.! 

                                                 Als je een feestje geeft, denk dan wel aan de buren. 
                                                 Laat hen weten wanneer het gaat gebeuren en tot hoe laat.
                                                Of hang een briefje op het prikbord. Want bezoek krijgen van 
                                                de politie, daar zitten de feestvierders niet op te wachten…

Website Nieuwe leden
In februari is de website voor het laatst De BCS is op zoek naar nieuwe leden om het 
bijgewerkt. De webmaster is verhuisd en   bestuur te ondersteunen. Ook kan de 
hierdoor zijn veel reacties via het contact- tuinman een helpende hand gebruiken, zeker
formulier verloren gegaan. Maar een kleine in de vakantie tijd.
aanpassing heeft ervoor gezorgd dat uw Heeft u wat vrije tijd over en wilt u iets doen 
reacties weer binnen komen bij de BCS. voor het complex, de bewoners en omgeving,
We gaan de vakantieperiode gebruiken om neem dan contact op via het emailadres of ga
de website bij te werken.  even langs bij de flatcontactpersoon. 

SparrendalMarkt
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, ondanks de teleurstellende opkomst van deel-
nemers voor de kramen. Het weer werkte goed mee en iedereen had het naar zijn zin.  
De kinderen werden geschminkt, volgestopt met suikerspin, drinken en popcorn, waarna ze
alle calorieën konden verbranden op het springkussen en de stormbaan. Er werd flink  
geknuffeld met de dieren en sommigen hadden een goede verkoop. De dag eindigde met een   
spectaculaire ontsnapping van een geitje. De BCS bedankt iedereen voor de medewerking,  
maar vooral het AnimatieTeam. Zij hebben bergen werk verzet om het de kinderen naar de zin
te maken. En volgens ons is dat fantastisch gelukt. Toppie..!

Vakantieperiode   
Gaat u op vakantie…? Wees voorzichtig, geef inbrekers geen kans. Vraag de buren of ze voor   
de plantjes en de post willen zorgen, het liefst op verschillende tijden. Laat een paar lampen
branden of zet er een tijdklok tussen. Voor meer tips kunt u altijd bellen met de wijkagent. 

Het maakt niet uit of u met de auto met caravan of het vliegtuig gaat, in een hotel of op een 
camping verblijft, naar het strand gaat of bij het zwembad blijft…Wees voorzichtig, geniet 
ervan en kom uitgerust en weer veilig thuis.



                                     We wensen iedereen een hele fijne vakantie. 
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