Jaarwisseling 2018/2019
Beste inwoners van Blije e.o.
De afgelopen jaarwisseling is goed verlopen, het nieuwe jaar werd met een groots vuurwerk
op het dorpsplein ingeluid. We willen de Spoarke-jeugd nogmaals bedanken voor dit
spektakel.
Voor de komende jaarwisseling het volgende:
Dit jaar zal de jeugd van 't Spoarke weer voor vuurwerk op het dorpsplein zorgen, ook
zullen zij het nieuwjaarsfeest in het voormalig café Veldzicht (in samenwerking met
Dorpsbelang Blije en de Activiteiten Commissie Blije) organiseren.
Dus komt allen om dit mee te maken!
Met de betrokken instanties zijn afspraken gemaakt voor een goed verloop van de
oudjaarsavond en nacht n.l.:
• Er zal geen samenscholingsverbod gelden.
• Omstreeks 01:00 vuurwerk op het dorpsplein
• Het voormalig Café Veldzicht is vanaf 1:30 uur geopend.
• Op het dorpsplein zullen “beheersbare” vuren in vuurtonnen worden gebrand.
Ook u kunt ons helpen er weer een geslaagd feest van te maken.
Door samen verantwoordelijkheid te nemen willen we u allen vragen
• Om op oudejaarsdag losstaande spullen rondom uw woning op te ruimen, en als dat
nodig is ook uw buren te helpen bij het voorkomen dat er spullen verdwijnen.
• Om samen de oren en ogen van uw buurt te zijn.
• Om de hulpverlenende instanties het mogelijk te maken hun werk te doen.
Contactpersonen tijdens de jaarwisseling zijn de volgende bestuursleden van
dorpsbelang: Gerrit Postmus (06-22465389) en Tjitske Andringa (06-10505045).
.
Wij van Dorpsbelang wensen u allen een prettige jaarwisseling en daarna een goed en
geslaagd feest aan het begin van 2019.

Gerrit Postmus, Joke de Jong, Hinke Kroes,
Marie-Louise Meuris, Tjitske Andringa en
Yvonne Ferwerda

Ald & Nij yn Blije
Bêste doarpsgenoaten,
It is desimber, it jier rint op'e ein. Dêrom wolle wij krekt sa as
ófrime jierren foar wat geselligens soargje yn it doarp. D'r
komt in krystbeam op it pleintsje en fjoerwurk mei ald en nij!
Om de kosten binnen de perken te hâlden is it mooglik om in
frijwillige bijdrage te jaan. De hiele maand desimber stiet d'r
in pot yn 'it Spoarke'.
Leaver digitaal? Dan mei dat fia NL57 RABO 0362 2630 86.
Op nei in moaie desimbermoanne!!
Alfêst tige tank, It Spoarke
Efkes in lytse planning fan de festifiteiten yn it Spoarke
24 Desimber
25 Desimber
26 Desimber
27 Desimber
28 Desimber
29 Desimber
30 Desimber

Sla de spiker op'e kop jûn
jun Foute krysttrui jûn
Ontflucht de famylje jûn
Stropdas drink jûn
Stip dy smoar snip in oar jûn
Wetter = better jûn
Carbidbus klarset jûn

31 DECEMBER - Oadjiersdei:
10.00 oant 20.00 - Carbid sjitte by it Spoarke
±
01.00 - Fjoerwurkshow op it doarpsplein
±
01.30 - Feest yn Cafe Veldzicht mei live 'Playlist'!
±
05.30 - Brochje yn Cafe Veldzicht

