Verantwoording ABBA VL 13174
Morgenstondse Lentefeesten
1e Lentefeest
24 maart 2018
Speciaal voor ouderen
Wij kunnen met trots terugkijken op een zeer geslaagd lentefeest voor senioren, gisteren in ons
buurthuis. Een dikke pluim voor alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt. Zonder jullie is
zoiets organiseren niet mogelijk!!! We hebben met elkaar iets moois neergezet waar onze bezoekers nog lang over napraten. Bedankt Bert Kleijweg voor het meedenken en natuurlijk voor
je optreden en het regelen van Aldin en de Preacher en Rachid . We hopen jullie nog wel een
keer terug te zien! En na de brunch gingen de voetjes van de vloer met de muziek van Ronnie
Ronaldo. Wij willen onze gasten bedanken, en we hopen dat u er net zo van genoten heeft als
wij
.
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2e Lentefeest
21 april 2018
Zuidlarenstraat
Gisteren heeft voor de zevende keer het lentefeest 2018 plaats gevonden. Op deze zonovergoten dag heeft de buurtcommissie Zuidlarenstraat weer alles gedaan om voor iedereen een top
lentefeest te organiseren. Dit jaar was wéér het team van Bobo de Clown aanwezig en de
nieuwkomer Straatfeestje.nl. en beiden hebben het top gedaan. O.a. heeft HTTV-070 wéér
stroom geleverd en ook extra dank naar de dames, Sardha en Hayriye. Rest van de BC Ahmet,
Vinesh, Ronald, de overige vrijwilligers Sylvia, Eshvary, Muhammed, Aniel, Dinny, Koen en Jeffrey. Kiliç voor de wegafsluitingen. En de overige handjes waarvan ik de naam ben vergeten.
Maarten onze wijkagent nog bedankt voor het opsporen van de laatste auto's.
;
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3e Lentefeest
2 juni 2018
Steenwijklaan / de Binnentuin
Het derde Lentefeest dit jaar in de Binnentuinen bij de Steenwijklaan was weer een groot succes!! Het was niet zonnig. Af en toe viel er een druppeltje, maar dat heeft de pret en het plezier
van de kinderen niet mogen drukken. Ze hadden viel plezier. O.a. een ritje op een pony, de diverse springkussens (zelfs eentje waar een soort "wattenstaafjes" gevecht op plaats vond.....)
en het schminken vielen erg in de smaak.... Een kleine foto impressie.....
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4e Lentefeest
9 juni 2018
De Drentse hoek
Ook het vierde en laatste Lentefeest van dit jaar bij de Drentse Hoek was weer een ongekend
succes!! De organisatie had niet verwacht dat de opkomst zo groot zou zijn.....!! De kinderen
konden genieten van ponyrijden, roofdieren, schminken, een opblaasstier (variant van de bekende mechanische stier. Maar nu moeten de kinderen door het trekken aan een touw proberen de berijder er af te kiepen!), knutselen, ijs enz. Alles in cowboy en indianensferen.......
De organisatie en de vrijwilligers natuurlijk weer hartelijk bedankt dat zij velen zo'n plezierige dag hebben bezorgd, waar de weergoden ons ook gunstig gezind waren....
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