Juli 2022, Assendelft Waterrijk
Aan de bewoners van Waterrijk
Beste Buur,
Wat hebben we je weer veel te vertellen! Na het nieuws in het kort, willen we je
vooral enthousiasmeren voor het burenweekend van 23-24-25 september. Op de
achterkant lees je meer informatie. Het wordt nog leuker dan vorig jaar, want alles
wat we geleerd hebben, is verwerkt in het programma. Zo is er dit jaar een aparte
jongerencamping en hebben we meer activiteiten voor alle leeftijden. Uiteraard is
er weer een bingo, een jumpevent PLUS (met nog meer springkussens, stormbanen,
een sweeper én rodeostier en meer schminckers) en een kampvuur. Dit jaar bieden
we ook een heus Expeditie Robinson avontuur aan (voor alle leeftijden). Kortom; dat
wil je echt niet missen! Kijk voor het hele programma, reservering en alle details op
onze website.
Nieuws in het kort




NL DOET op 12 maart was FANTASTISCH. Maar liefst 40 buren hebben geholpen bij het verplaatsen en
uitbreiden van de bloementuin. Hebben jullie gezien hoe mooi de bloementuin erbij staat!? Ook kregen we
een verrassingsbezoek van Minister Mark Harbers. Hij heeft flink de armen uit de mouwen gestoken. Leuke
foto’s zijn terug te vinden op onze website.
De JOP (jongerenontmoetingsplaats) werd op 13 april op ons terrein geplaatst en op 20 april feestelijk
geopend. Wat staat ie gaaf. En belangrijker nog, hij wordt dagelijks veelvuldig gebruikt. Het gaat hartstikke
goed, mede dankzij het beheer van Groen Waterrijk. Wat een aanwinst in onze wijk.



Babbels live was een groot succes! We hebben nu al gehoord dat de plannen voor volgend jaar alweer in de
maak zijn. En dat er ook een kindereditie wordt overwogen. Is dat niet geweldig!! Ook leuk om te weten, we
hebben op Babbels bij elkaar maar liefst € 900,- opgehaald voor Groen Waterrijk.



Het HONDENUITRENVELD – is (bijna) klaar 😊!!
Waarschijnlijk is hij helemaal klaar wanneer deze
brief op de mat valt. HOOTS Hekwerken heeft veel
tegenslag gehad met corona en onderbezetting
waardoor het wat langer heeft geduurd. Maar wat zijn we blij met HOOTS Hekwerken dat ze dit voor ons
betaalbaar hebben gemaakt. Er komen 3 poorten in waardoor je het prachtige veld aan meerdere kanten
kan betreden en verlaten. We krijgen veel verzoeken voor een hondenstrand op het veld, dus hier gaan we
voor sparen. We hebben nog onvoldoende vrijwilligers voor een goed onderhoud van het hondenuitrenveld.
Dus bij deze een oproep aan alle hondeneigenaren om een mooie ploeg met elkaar samen te stellen.



Onderhoud - Elke 1e zaterdag van de maand doen we altijd gezamenlijk het onderhoud. Zaterdag 6 augustus
komt te vervallen in verband met de vele vakanties. Daarom doen we met de ploeg op andere momenten
het onderhoud. Wil je weten wanneer? Geef je dan op voor de Whatsapp groep. We starten tegenwoordig
altijd om 10.00 uur (voorheen 11.00 uur). De eerstvolgende zaterdag is op 3 september.



NEE/NEE wordt JA – Omdat veel mensen met een NEE/NEE sticker wel onze nieuwsbrief willen ontvangen
hebben wij besloten de NEE/NEE-stickers toch te lopen. Wilt u de brief echt niet ontvangen, laat het ons
weten.



We zijn volop in de socials – volg ons op Instagram: @stichtinggroenwaterrijk, Facebook: Stichting Groen
Waterrijk en uiteraard op www.groenwaterrijk.nl

Wil jij ook een bijdrage doen?
Maak je donatie over naar NL47 RABO 0354 0733 62 t.n.v.: Groen Waterrijk.

Stichting Groen Waterrijk
KVKnr
: 77450663
Bankreknr : NL47 RABO 0354 0733 62

Park aan de Omweg
Email
: info@groenwaterrijk.nl
Whatsapp : 06 245 34002

Wij hebben er zin in!
Met hartelijke groet,
Saskia Hille (voorzitter)
www.groenwaterrijk.nl

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

12.00 – 17.00
Camping
19:00 – 22.00
Bingo voor de hele Buurt
15x kans op toffe prijzen! Met lekkere hapjes verzorgd door de Ar Rahma Moskee
Kijk voor alle prijzen en meer informatie op www.groenwaterrijk.nl
13.00 – 18.00
Jumpevent PLUS voor de hele Buurt
18.30 – 20.00
BBQ
Alleen voor vrijwilligers en campinggasten
20.30 – 00.00
Kampvuur voor de hele Buurt
11.00 – 14.00
Expeditie Robinson
60 plaatsen beschikbaar - € 5,- per persoon (campinggasten mogen gratis en
hebben voorrang bij de aanmelding) In onze volgende flyer volgt meer info.
17.00
Einde

Bedankt landelijke
organisatie De
Buurtcamping! Jullie
en jullie sponsoren
maken dit geweldige
weekend mogelijk

Dit jaar kun je twee nachten bij ons kamperen. We hanteren 2 tarieven zodat iedereen kan komen kamperen, ook
mensen met een kleinere portemonnee. U maakt zelf uit in welke categorie u valt. Er is geen controle en gegevens
worden niet bewaard.
 Het hoge tarief voor de camping is € 25,- per tent (inclusief 1 persoon) en voor elke losse persoon die erbij komt
is het € 20,- per persoon.
 Het lage tarief voor de camping is € 15,- per tent (inclusief 1 persoon) en voor elke persoon die erbij komt is het
€ 10 per persoon.
De bedragen zijn inclusief 2 overnachtingen, 2x ontbijt en 1x een heerlijk verzorgde BBQ op zaterdagavond. Daarnaast
kunnen onze campinggasten gratis meedoen aan het Expeditie Robinson avontuur op zondag
Vrijdag
12.00 -17.00 Tent opzetten
Zondag
12.00 -17.00 Tent afbreken
Dit jaar is er voor de jongeren (14 +) een apart omheind terrein met toiletvoorziening bij de JOP. De familiecamping is
op dezelfde plek als vorig jaar en heeft naast een toiletvoorziening ook stromend water (geen douche).
Van 23.00 uur – 07.00 uur is er nachtbewaking op de camping. Overdag is EHBO aanwezig.
Voor jongeren tussen de 14- 18 jaar die zonder ouders willen kamperen is vooraf contact met de ouders verplicht. Ook
moeten ouders bereid zijn om ’s-nachts stand-by te staan.
RESERVEER JE CAMPINGPLAATS VÓÓR 12 SEPTEMBER
Kijk voor meer informatie en reserveringen op www.groenwaterrijk.nl
Zaterdag
13.00-18.00 SPRINGEN EN SPELEN voor IEDEREEEEEEEEN
Groen Waterrijk wordt weer omgetoverd tot een waar pretpark 😊 En pret zullen we hebben. Met maar liefst 5
springkussens, 2 stormbanen, 1 klimtoren, een sweeper én een rodeostier (houd je goed vast) is er voor ieder wat wils.
Ook kun je je laten schmincken of de limonadekoe “melken” Plezier gegarandeerd.
Kijk voor een indruk van alle attracties en springkussens op onze website!

Zaterdag
20.30-00.00 Kampvuur
Kom je ook gezellig? Neem je eigen stoel/kleedje en
drinken mee. Wij zorgen voor marshmallows. Speel je een
instrument? Dan luisteren we graag. We hebben al iemand
met gitaar en stem 😊

Wil je helpen om dit fantastische weekend te laten
slagen? Wij kunnen jou goed gebruiken.
Bijvoorbeeld om bij een springkussen te staan, de
receptie van de camping te runnen, de wc schoon
te maken en/of de opbouw en afbouw van het
terrein. Geef je op via info@groenwaterrijk.nl We
hebben op 13 september een info-avond. Details
volgen na aanmelding. Help je een hele dag, dan
zijn de BBQ en Buurtcamping gratis.

