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Nieuwsbrief juni 2022 

Beste buurtbewoner, 

Bouw nieuw Dijkhuis 
De fundering is in de afgelopen weken gezet en gestort. De 2e week van juni 

komt de aannemer de houtskeletbouw opzetten. Dat geheel duurt ongeveer 3 

weken. Het wordt prachtig! Door onder andere gebruik te maken van 

warmtepompen en zonnepanelen wordt het Dijkhuis ook nog eens heel 

duurzaam en toekomstbestendig! 

 

De komende zomer rekenen wij op de vrijwilligers voor de uitvoering van het 

binnenwerk, alles loopt zoals gepland is de nieuwbouw klaar in het vierde 

kwartaal van 2022. Wie weet kunnen  we als alles meezit (als de raderen 

blijven draaien) samen aankomende kerst (Bingo) vieren en een 

nieuwjaarsborrel drinken. We beloven niets, behalve dat wij als bestuur samen 

met de vrijwilligers ons uiterste best doen! 



Speeltuin 
Door de verbouwing zijn alle speeltoestellen tijdelijk verwijderd voor de jeugd! 

Voor zover het er nu naar uitziet worden alle speeltoestellen in het najaar terug 

geplaatst. 

Bomen 
Alle fruitbomen zijn verkuild en worden ook dit najaar 

weer in de tuin herplaatst. 

Algemene Ledenvergadering 
Op Maandag 20 juni as. om 20.00 uur bent u van harte 

welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering. De 

Vergadering wordt gehouden bBij Houtstook Enzo,  Aalsmeerderdijk 207A. 

Versterking bestuur 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar zoek naar enthousiaste mensen die zich 

af en toe willen inzetten voor het Dijkhuis. Het betreft de functie van secretaris 

en daarnaast zoeken we nog iemand die het leuk vindt om onze nieuwsbrief, 

website en social media te verzorgen. 

AED’s 
We zijn in onderhandeling voor plaatsing van een 5e AED aan 

het einde van de Schipholdijk.  na de zomervakantie gaan wij 

weer een aantal cursusavonden plannen op een alternatieve 

locatie op de dijk. Wij houden u op de hoogte! 

Bloemetje van de maand 
Laat ons weten wie volgens u een bloemetje verdient. 

Het bloemetje van de maand juni is nog niet vergeven. 

 



 

Contributie 

 

Vorige ledenvergadering is de contributie verhoogd naar €12,50 per jaar. 

Sommigen van u hebben echter nog het oude bedrag van €7,50 naar ons 

overgemaakt. Wilt u zo vriendelijk zijn de resterende €5 nog over te maken? 

Alle kleine beetjes helpen en we kunnen het zeker nu goed gebruiken! En bent 

u nog geen lid? Aarzel dan niet! Voor slechts €12,50 per gezin bent u lid. Om 

kosten te sparen, vragen wij u, om zelf de contributie over te maken op 

rekeningnummer NL43 RABO 0300177712 ten name van Buurtvereniging Het 

Dijkhuis. Vergeet u niet uw NAAM en ADRES erbij te vermelden? DANK U WEL! 

Wij hopen komende zomer nog 

wel een “kijkborrel” te 

organiseren 

Tot ziens in Het Dijkhuis! 

 


