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Eerst maar even voorstellen...

Want het is al weer zo lang geleden!  En met zoveel nieuwe bewoners ...

Het STATE-JOURNAAL is het orgaan van de VERENIGDE EELSMASTATE! 
Deze laatste zet zich in voor het welzijn van de bewoners in het algemeen en
voor de feestgangers in het bijzonder.  

Zo was er eind april het KONINGINNEFEEST.  Alle kinderen konden, nadat
we allemaal hadden genoten van spijs en drank, zich uitleven in diverse
spelletjes.  De gebruikelijke spelletjes voor de kleintjes gaan er altijd in.  De
skeeler-race was voor de tweede keer, maar aan al die glunderende koppies te
zien wordt dat een blijvertje!  En ook het touwtrekken voor de volwassenen is
een goede afsluitende traditie geworden.  Dank aan de dames van het
organiserende comité.  

In mei wordt het weer mooier en de dagen langer.  Op vrijdagavond is er dan
JEU-DE-BOULE.  Op dit moment modderen er vaak maar twee heren in de
gravel, maar het is natuurlijk veel leuker als er meer bij komen.  Het is niet voor
de kenners, maar voor de gezelligheid.  En echt, hoe slechter je gooit, hoe
leuker het is!  Dus, iedere vrijdagavond, na 20.00 uur, als ‘t niet regent. 

Zo tussen het plezier door functioneren diverse (ad hoc) werkgroepen.  De
laatst nog levende is de WERKGROEP WOONOMGEVING.  En die heeft in
de afgelopen tijd enkele succesjes gescoord: - het straatnaambordje is op een
duidelijk zichtbare en leesbare plaats verschenen - een hondenverbodsbordje is
geplaatst op het inmiddels als trapveld bekend staande grasveld - de 30 km zône
was zo’n goed idee, dat het nu zelfs voor de hele wijk, ja voor het hele land
wordt ingevoerd!  En nu maar hopen, dat onze bezoekers zich aan de bordjes
houden! 



De werkgroep had nog veel meer pijlen op z’n boog, Jullie zullen daar
ongetwijfeld nog van horen.

We komen zo langzamerhand aan bij de zomeractiviteiten.  Een mooi woord
voor de wat grotere, geld kostende, nog niet zo regelmatig terugkerende, een
beetje moeilijker te organiseren plezierige buurt-bezigheden.  Zeg maar het
buurtfeest.  Een traditie als de Elfstedentocht.  Zo van: weet je nog wel; en:
wanneer komt er weer eens één?

Maar voordat we daar aan toe zijn, moet er eerst GELD IN DE KAS.  En die is
al een tijdje niet gevuld.  Vandaar dat de penningmeester jullie verzoekt, de nog
verschuldigde contributie à ƒ 25.00 per jaar van 2000 en/of 2001 over te
maken op:  
Postgiro 13 59 298 t.n.v. Verenigde Eelsmastate o.v.v Lidmaatschap 2000/2001 
Zodat we dan echt naar het volgende punt kunnen overgaan:

Het BUURTFEEST, jawel.  Het is weer zover.  We hebben er weer zin in.  Er
is al een fors feestcomité samengesteld en ze zijn ook al wezen vergaderen!

De datum:  zaterdag 25 augustus 

Het programma is ook al bekend en staat op bijgaande flyer.  Hang hem op het
prikbord en tel de dagen.  Voor je het weet is het zover.

In verband met de organisatie wil het comité de la fête graag een aantal dingen
weten.  Zouden jullie de nevenstaande lijst willen invullen en vóór 7 juni willen
inleveren bij Lejan (nr 46) of Noor (nr 22).

Jullie zijn weer op de hoogte...

Maar wij willen dat óók blijven.  Mochten er ideeën leven, wil je iets kwijt, of
gewoon iets vragen over hoe dat hier gaat... ga naar je buurman.  Het enig juiste
alternatief:    STATEJOURNAAL@HETNET.NL

* 01 * 06 * 20 * 01 *

Wie zijn van plan te komen op het feest  ?

Huisnr :

Volwassenen Kinderen

Ja 

Nee

(graag de namen invullen)

Wie wil helpen bij het feest ?

Ja, ik wil wel...

...helpen de tent in te richten en te versieren

...helpen het plein te versieren

...picknicktafels ter beschikking stellen

...vos zijn bij de vossenjacht

...bardienst draaien tijdens het feest

...lakens leveren voor het knutselen

...cake en/of gebak maken voor bij de koffie

...hapjes maken voor bij het feest

...pannekoeken bakken voor de kinderen

...koffie maken voor op de avond

...glazen zoeken bij mij op “zolder”

...helpen opruimen op zondagochtend

...veel koffie zetten voor die zondagochtend

Het ingevulde formulier graag vóór 7 juni inleveren bij Lejan (46)

of Noor (22)


