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Bewonersvereniging Loudonstraat 

Op 27 augustus 2022 had uw 

Bewonersvereniging weer, na twee 

jaar corona beperking, de 

mogelijkheid om een gezellige 

Burendag te organiseren. In deze 

‘krant’ kijken we terug op deze 

geweldige middag. 

Waar is Burendag voor bedoelt? Burendag is 

een dag waarop de buurt gezellig samenkomt. 

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als 

buren elkaar ontmoeten en zich samen 

inzetten voor 

hun buurt. 

Doordat wij er 

veel dingen bij 

‘verzonnen’ hebben, is het op een 

feestelijke bijeenkomst gaan lijken. Zo 

zorgden de gastvrouwen, Hennie en 

Mary, er voor dat alle aanwezigen wat te drinken kregen, in de 

vorm van koffie, thee of fris. Wil had er veel werk van gemaakt, we 

werden verwent met lekkere hapjes tussen de verloting door. 

Marga liep rond met lootjes en 

die waren in korte tijd 

uitverkocht, zodat sommige 

mensen het soms zonder lootje 

moest stellen. Andre draaide aan 

het rad van fortuin en zo kwamen 

al die prachtige prijzen, 
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waaronder een kleuren TV, een 

boodschappentas vol boodschappen, 

een zak loze stofzuiger, een prachtig 

opgemaakte glazen schaal vol 

lekkers, een hanglamp en nog 

tientallen kleinere prijzen bij de 

bewoners die aanwezig waren 

terecht. Omdat wij bij iedere 

bewoner een uitnodiging met een 

gratis lot hadden bezorgd, werden 

om half 3 en 

om 4 uur de 

twee hoofdprijzen getrokken. Om half 3 

verbrak Gerrit Jansen de dicht geplakte doos 

en graaide een nummer. Helaas die was niet 

aanwezig, het volgende nummer werd 

getrokken en ja, de eerste € 100,00 euro ging 

naar Leen Drinkwaard uit de 2e flat. 

Er werd gezellig gepraat, er werd gesjoeld, er 

werd gedanst en de darts werden in 

(of naast) het dartbord gegooid. Het 

was voor iedereen een fijne dag.  De 

tweede grote prijs van 4 uur werd 

getrokken door Jazzlynn, een jong 

meisje uit flat drie. Ook zij moest 

enkele keren een lot zoeken, maar 

Marjolein Jantz, uit de 1e flat, was 
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de gelukkige met de tweede 

hoofdprijs van € 100,00.  

Jammer voor de mensen die 

niet aanwezig waren, zij 

hadden zo 1 van die 

hoofdprijzen van  € 100,00 

kunnen winnen. Natuurlijk 

gelukkig voor de twee die het 

wel hebben gewonnen. Ook Ivo, onze voormalige voorzitter, was 

ondanks zijn verwondingen nog 

aanwezig, al was het 

noodgedwongen in z’n 

scootmobiel. 

Als u nog een idee weet voor de 

volgende Burendag, hopelijk in 

2023, geef het gerust aan ons 

door. Misschien een ander spel 

erbij of wat dan ook . We horen het 

graag, want de Burendag is voor alle 

bewoners. Voor alle bewoners die door 

ziekte niet aanwezig konden zijn, heel 

veel sterkte en volgend jaar beter. Wij 

kunnen terug kijken op een geweldige en 

gezellige Burendag. Het weer was goed, 

de sfeer was goed, de prijzen waren 

goed. Nog even opruimen, de tenten 

werden weer opgehaald en de auto’s 

konden weer op hun eigen plaats staan. 
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Tot slot willen wij iedereen bedanken. Al 

onze sponsors die dit mede mogelijk 

hebben gemaakt. Gerrit Jansen en Erik voor 

de gezellige muziek. De bewoners die deze 

dag hun auto op een andere plaats hebben 

gezet om ruimte te maken voor onze 

Burendag. Andre voor het Rad draaien bij 

de verloting. Alle bestuursleden en zeker 

Chris (die de leiding had, over genomen van 

Henk) voor zijn inzet om deze dag te laten slagen.  

Denkt u dat is wel wat, zo’n echte vereniging die niet alleen vecht 

tegen onrecht en vóór woongenot. En ook nog voor u 

onderhandelt met de verhuurder, maar daarnaast zich ook inzet 

voor de onderlinge sociale contacten. Via de website 

www.loudonstraat.nl kunt u lid worden van deze vereniging of 

stuur een mail naar info@loudonstraat.nl  Vanzelf kunt u ook  1 

van de bestuursleden aanspreken, als u bovenstaande 

mogelijkheden niet kunt benutten 

(natuurlijk betaald u na augustus 

maar een half jaar contributie). 

Welkom bij onze actieve vereniging, 

we staan altijd voor u klaar.  
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