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Nieuwsbrief BC de Wierden februari 2016. 
 

 
De BC de Wierden heeft er dit jaar weer heel veel 
zin in. Tijdens de eerste vergadering van dit jaar 
hebben wij alle activiteiten voor het komende jaar 
ingepland. Naast alle leuke activiteiten is het ook een 
spannend jaar. Het Wierdendok waar BC de Wierden 
altijd vergadert en veel van haar activiteiten houdt, 
gaat in december samen met de brede school de 
Wierwinde, verhuizen naar de Aquamarijn in de 
Laren. Dit klinkt letterlijk en figuurlijk ver weg, 
maar voor dat je het weet is het zo ver en het is nog 
geen 500 meter verder. Wij hebben besloten dat wij 
ook de nieuwe bewoners uit de Laren willen 
betrekken bij onze activiteiten en daarom zijn we 
dus niet alleen meer de BC de Wierden maar ook de 
Laren. Verder kunt u in deze nieuwsbrief lezen, wat 
we dit komende jaar allemaal in de planning hebben. 
Denkt u, ik zou het wel leuk vinden om ergens bij te 
helpen neem contact met ons op. Dit kan via 
facebook, via de website of loop een keer binnen in 
het Wierdendok.  
 

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 spulletjes voor pa, ma en de pas 
geborene. Met toestemming van de ouders zetten wij 
een foto op facebook.  

Disco 
4 keer per jaar organiseren wij de Kinderdisco. Elke 
disco heeft een thema, zoals de kerst en 
griezeldisco. De eerst volgende disco heeft het 
thema carnaval en deze is op vrijdag 26 februari. 

 

Bingo 
Dit jaar organiseren wij 2x de gewone bingo. De 

datums zijn voor deze bingo’s nog niet bekend. 

Er komen er ook 2 familiebingo’s. De eerste is 

al op zondag 6 maart. Let op wanneer de 

kaartverkoop begint, want de bingo is erg 

populair en de kaarten zijn altijd snel 

uitverkocht. 

 

 
 

Lichtjestocht 
31 oktober wordt de Wierden weer vol gezet met 

Lichtjes. Wij hebben besloten om de tocht dit jaar 

spannender en ook duidelijker te maken. Vorig jaar 

liepen toch wel wat mensen niet de juiste route. Wij 

zijn al in contact met feeën en heksen die voor ons 

in het bos willen gaan staan om de kinderen mooie 

verhalen te vertellen.  

 

Knutselclub 
De knutselclub is iedere woensdag van 14.00 

tot16.00 uur. Deze activiteit wordt iedere keer druk 

bezocht. Iedere week worden er mooi knutselwerkjes 

gemaakt. Entree is € 0,50  en de kinderen krijgen 

tijdens het knutselen een bekertje drinken met iets 

lekkers er bij. 

 

http://www.bcdewierden.nl/


 

Avondvierdaagse 
In 2015 heeft de BC de Wierden voor het eerst de 
avondvierdaagse georganiseerd. Dit was een groot 
succes en daarom doen we het dit jaar ook weer. 
De avondvierdaagse is van 6 t/m 9 juni. Zet deze 
datum alvast in je agenda.  
 
  

 

 

 

 

 

Sintmaarten 
 
Op de 11e van de 11e kan je langs komen bij het 
Wierdendok. Wanneer je daar een mooi Sint 
Maarten liedje zingt, krijg je een snoepje en een 
glaasje limonade. 
 

 

Sinterklaas 

We gaan weer proberen of Sinterklaas een 

bezoekje wilt brengen  op het Wierdendok . 

Misschien neemt hij weer zo’n leuk 

voorprogramma mee. Het feest is 

30november, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springkussenfestival 
Uiteraard mag het springkussenfestival in deze lijst 

niet ontbreken. Dit is een van de succesvolle 

activiteiten van de BC de Wierden. Deze dag wordt 

door iedereen als gezellig en leuk ervaren. 14 

september is het zover, Nu maar duimen dat we 

weer mooi weer hebben! 

  

 

NL DOET 
12 maart is het NL doet. Dit jaar vragen wij weer 
een budget aan bij het Oranje fonds, om samen 
met vrijwilligers de grote bloembakken te vullen 
met eenjarige plantjes. De afgelopen jaren hebben 
ook vrijwilligers van de lokale politiek hierbij 
geholpen. Wij hopen dat zij ook dit jaar weer 
samen met u willen helpen. Na het werk staat er 
een lunch klaar in het Wierdendok. 
 

  
Burendag, 
26 september kan iedereen weer meedoen met de 

puzzelwandeltocht. Tijdens deze wandeling kom je 

op mooie plekjes in de Wierden en moetje aan de 

hand van vragen een puzzel oplossen. Na de 

wandeling staat er een lunch voor je klaar. 

 

  
 

Buurtfeest 
Dit jaar houden wij op 9 juli weer ons beroemde 

buurtfeest. Dit wordt tegelijk ook een 

afscheidsfeest van de Wierwinde en het 

Wierdedok in de Wierden en een welkom feest 

voor de Aquamarijn in de Laren. Het feest 

wordt anders dan anders. Hoe precies weten we 

nog niet helemaal. Heeft u leuke ideeën, laat 

het ons weten!  

 
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.  


