Bekijk de webversie

Update
Best {{voornaam}},
Hoe is het met jullie?! Hopelijk is iedereen nog gezond en kijken we een beetje
om naar elkaar.
Wij weten dat vele van jullie dat ook doen door elkaar regelmatig even te bellen
of een kaartje te sturen. Groot compliment voor jullie! Het is in deze tijd nog
belangrijker om goed naar elkaar om te kijken.
Van maandag 24 augustus tot en met donderdag 27 augustus staat Jeugdland
natuurlijk bij iedereen in de agenda. Vanwege de huidige maatregelen kan
Jeugdland helaas als evenement geen doorgang vinden. Wij zijn op dit moment
met verschillende partijen in gesprek of wij een alternatief kunnen aanbieden
door bijvoorbeeld in kleine groepjes op verschillende locaties in het dorp
activiteiten te organiseren.
Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop! Zodra we hier
meer over weten informeren wij jullie uiteraard weer. Dus zet nog geen streep
in je agenda, want als het alternatief doorgaat kunnen wij ieders hulp goed
gebruiken!

De bingo van 8 juni is helaas
geannuleerd.

Stoepkrijtwedstrijd
Zo’n 250 kinderen in Alblasserdam hebben dinsdag 5 mei 2020 meegedaan aan
de stoepkrijtwedstrijd die in het dorp werd gehouden. Er werden ruim zeventig
krijttekeningen gemaakt met een link naar 75 jaar vrijheid. Jeugdland dat de
wedstrijd ook organiseerde op verzoek van de Burgemeester, had op de
parkeerplaats van ‘thuishonk’ Landvast grote tekeningen ontworpen, waarbij
kinderen aan konden sluiten om mee te helpen. Het secretariaat van Jeugdland
heeft samen met de bestuursleden een voorselectie mogen maken van tien
tekeningen. De burgemeester heeft drie winnaars gekozen. Dit zijn: Céline Kerst
(11), Emma (8) en Björn (5) de Boer en Joëlle (12), Elise en Julia (9) Blok uit de
Willem Dreeshof.
Bekijk hier ook de video
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