
 

 
Bewonerscommissie ‘De Wierden-  de Laren’ 
Kornwierde 123 
1353 KN  Almere 
Email: dewierden-delaren@gmail.com 
Website: www.bcdewierden.nl 
Facebook: bcdewierdendelaren 

 

 
 

De Bewonerscommissie heeft er weer veel zin in. Tijdens de 

eerste vergadering van dit jaar hebben wij alle activiteiten 

voor dit jaar ingepland. Naast alle leuke activiteiten is het ook 

een spannend jaar, want vanaf nu vergaderen en organiseren 

wij onze festiviteiten in de Aquamarijn in de Laren. De eerste 

disco is hier al gehouden en het was een groot succes. 

Gelukkig kan iedereen ons makkelijk vinden. Verder in deze 

nieuwsbrief kan je lezen wat we dit jaar allemaal in de planning 

hebben. Vind je het leuk om ergens bij te komen helpen, neem 

dan contact met ons op. Dit kan via facebook, via de website 

of loop een keer binnen in de Aquamarijn 

Geboortemandjes 
Dit is een succesvolle activiteit. Wanneer 

wij een geboortekaartje/briefje/foto 

ontvangen gaat een van onze leden op 

kraambezoek en brengen wij het mandje 

met allemaal leuke spulletje voor pa, ma en 

de pas geborene. Met toestemming van de 

ouders zetten wij een foto op facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bingo 
Dit jaar willen wij weer 2x de 

gewone bingo en 2x de 

kinderbingo organiseren. Helaas 

missen wij op dit moment de 

vrijwilliger die deze activiteit 

gaat organiseren.  

Hier dus een oproep; vind je het 

leuk om de bingo te organiseren 

inclusief het inkopen van de 

cadeaus, neem dan contact met 

ons op via de website of loop een 

keer binnen in de Aquamarijn. 
 

Lichtjestocht 
31 oktober wordt de Wierden 

weer vol gezet met Lichtjes. 

Dit jaar gaat u door de 

Wierden en De Laren lopen.  

Wij zijn alweer in contact met 

feeën en heksen die voor ons in 

het bos willen gaan staan, om 

de kinderen mooie verhalen te 

vertellen en mee te nemen in 

een sprookjes wereld! 

http://www.bcdewierden.nl/


Avondvierdaagse 
Ook dit jaar doen we weer mee met 
de avondvierdaagse. Dit keer valt 
hij wel tegelijk met de school- 
vakantie van 29 mei t/m 1 juni. Dit 
keer dus geen probleem met het 
iets later naar bed gaan! Zet deze 
datum alvast in je agenda.  

 

Buurtfeest 
Dit jaar houden wij op 1 juli weer ons beroemde 

buurtfeest op het nieuwe schoolplein van de 

Aquamarijn. De opzet van verleden jaar was een 

groot succes en dit jaar gaan we daar mee 

verder. Heb je leuke ideeën? Laat het ons 

weten!  

 

Dit jaar willen wij de kindercamping organiseren. Dit 

werd vorig jaar nog georganiseerd door de academie 

van de stad, maar zij zijn zelf niet meer in de wijk actief. 

Het was zo’n leuke activiteit dat wij het een goed idee 

vinden om hier mee door te gaan. We zijn hiervoor op 

zoek naar vrijwilligers. Als het doorgaat is dit op 28 en29 

juli. 

Dan hebben wij ook nog burendag, 11e 

van de 11e, sinterklaasfeest, het 

kerstkoor en de disco’s in de planning. 

Hierover leest u meer in de 

eerstvolgende nieuwsbrief.  

Dit is het voor 
deze keer. Hou 

voor meer 
informatie onze 

facebookpagina 
en de website in 
de gaten. Wij 

zetten  hier 
steeds de laatste 

informatie op.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springkussenfestival 
Uiteraard mag het spring- 

kussenfestival in deze lijst niet 

ontbreken. Dit is een van de 

succesvolste activiteit van de BC 

de Wierden-de Laren. Deze dag 

wordt door iedereen als gezellig 

en leuk ervaren. 13 september 

is het weer zover, nu maar weer  

hopen dat we weer mooi weer 

hebben! 

 


