
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het bestuur 

Even voorstellen… 

Ik ben Marja Sturm , sinds 2 jaar lid van het bestuur 

van onze vereniging. Graag wil ik bijdragen aan onze 

intenties om de saamhorigheid in de buurt te 

versterken , en sociale contacten te leggen en te 

onderhouden voor alle leeftijdsgroepen in en buiten 

onze buurt. In mijn werkzame leven heb ik met 

kinderen gewerkt, o.a. als groepsleidster in een 

kinderhuis ,peuterspeelzaalleidster, klassen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assistente. Nu ben ik helaas al lang afgekeurd. Ik 

heb daardoor wel kunnen mantelzorgen.  

Sinds een paar jaar ben ik vrijwilligster bij inloophuis 

De Blauwe Anemoon. Ik 

ben daar gastvrouw en doe 

dat graag. Ik heb 2 zonen 

van 37 en 34 jaar oud. 

Weduwe al weer 4 jaar. 

Sinds november 1999 woon 

ik Rond de Watertoren.   

 

 

 zomer 2017 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 
 

 

Het is zomer!! 

De zomer hebben we ingeluid met ons jaarlijks buurtfeest, maar dat betekent ook helaas alweer het 

einde van dit seizoen. De vakantie breekt bijna aan, maar daarna gaan we er weer enthousiast het 

nieuwe seizoen in met leuke activiteiten. Fijne vakantie allemaal!! 

 



 

 

 

Activiteiten 

Buurtfeest 

Het buurtfeest was ondanks de regen een groot 

succes! Wat een geweldige muzikanten hebben we 

gehoord, zelfs al een voorproefje gehad van het 

Hippiefestival. 

 

Hieronder een impressie voor degene die er niet bij 

konden zijn. 

 

 

 

 

Met dank aan onze sponsororen!  

  

Gratis entree Hippietent vrijdagavond 7 juli 

Stichting Metec nodigt alle leden van 

Buurtvereniging De Watertoren uit om 

van de muziek te genieten in de 

Hippietent op vrijdagavond 7 juli tijdens 

het Hippiefestival. De heren van 

Crackin’Up, bekend van ons buurtfeest spelen dan 

ook.  

 

Zin in een feestje? Meld je dan aan vóór 6 juli via de 

mail: info@buurtverenigingdewatertoren.nl  

of bel: 06 83 53 53 43 

 

Veel plezier op het Hippiefestiva!! 

 

ALV in De Aanlegsteiger 

Maandag 18 september om 20.00 uur is de 

Algemene Ledenvergadering waar o.a. de volgende 

zaken besproken worden: algemeen jaarverslag, 

financieel verslag en vaststellen contributie nieuw 

seizoen. 

 

Overig 

Verjaardagen 

 
Afgelopen kwartaal waren er vier jarigen onder de 
kinderen van onze leden. Anna Katharina Klijn werd 
12, de tweeling Charlotte en Christian Klijn 9 jaar en 
Bret Meijer vierde zijn 8ste verjaardag. 
 
Alle vier nog van harte gefeliciteerd!! 

 

Verjaardagskalender 
25-08 Cherish v/d Berge 
27-08 Ties v Daalen 
17-09 Ruben Niesthoven 
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COLOFON 

Buurtvereniging Rond de Watertoren e/o. 

Eindredactie 

Deborah Niesthoven 

info@buurtverenigingdewatertoren.nl 

Je kunt hier ook terecht voor een reactie of een vraag 

 

Nieuwe Facebookpagina 

Houd Facebook in de gaten, want in het 

nieuwe seizoen krijgen we een nieuwe 

Facebookpagina. Als je een uitnodiging krijgt om te 

‘liken’, doen!  

 

Update Website 
De website is begint al vorm te krijgen. De 
verwachting is dat de site in het nieuwe seizoen live 
gaat. 
 

Nieuw telefoonnummer 
We hebben een nieuw telefoonnummer waar je 
terecht kunt voor vragen, opmerkingen, 
aanmeldingen, etc. 06 83 53 53 43 
 

Tips | kopij 

Tips en onderwerpen voor deze nieuwsbrief zijn 

welkom. Stuur deze naar: 

info@buurtverenigingdewatertoren.nl 

 

Agenda 2017 

‘Save the date!’ en zet onderstaande activiteiten alvast op de kalender! 

 

Wat Wanneer Waar 

Koffie-inloop (vanaf 6 september) Iedere woensdag  

10.30-12.30 uur 

Aanlegsteiger 

Buurtcafé 

Spetterende opening nieuw seizoen 

Zaterdag 2 september  

Vanaf 20.00 uur 

Aanlegsteiger 

ALV Maandag 18 september 

20.00 uur 

Aanlegsteiger 

Buurtcafé Zaterdag 7 oktober 

Vanaf 20.00 uur 

Aanlegsteiger 

Halloween Zaterdag 28 oktober Aanlegsteiger 

Buurtcafé Zaterdag 4 november 

Vanaf 20.00 uur 

Aanlegsteiger 

Dock Live 25 november 2017 

 

Aanlegsteiger 
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