Bekijk de webversie

HET IJSVOGELTJE
Oktober 2021
Jaargang 1 editie 4

Welkom bij de 4e editie van "Het IJsvogeltje". De
nieuwsbrief met leuke weetjes en interviews.
We zijn benieuwd naar jullie mening, wil je deze sturen
naar de redactie via ijsvogeltje@ijsvogel.net.

# Agenda 2021
> 13 november

Sinterklaas intocht

> 11 december

Winterfair

> 11 december

Lichtjestour

# Een kijkje achter de schermen (tijdens de corona crisis)
De toiletwagen vordert al mooi. De laatste weken is de electra aangelegd, de verlichting
opgehangen en zijn er weer wanden bekleed met Trespa platen.
OPROEP: we zijn op zoek naar een paar vrijwilligers die het leuk vinden om de
toiletwagen aan de buitenkant te schuren en te schilderen. Ben je handig en vindt je het
leuk om een paar uurtjes te helpen, meld je dan aan via dvanderjagt@ijsvogel.net
> Zie de foto`s voor een kleine update. <

# Lichtjestour Dronterland
De Lichtjestour vindt dit jaar weer plaats in de drie dorpen
van de gemeente Dronten.
We starten op vrijdag 10 december in Swifterbant, dan
komt de tour op zaterdag 11 december naar
Biddinghuizen samen met de Winterfair.
Op zaterdag 18 december sluiten we de tour af in Dronten.
De organisatie van de Lichtjestour heeft een facebook en insta pagina gemaakt waar alle
informatie op geplaatst wordt. Volg deze pagina`s om niks te missen!
De inschrijving voor de deelnemers is begonnen, opgeven? Dit kan via onderstaande
knop

Opgeven kan hier!

Facebook Lichtjestour

Instagram Lichtjestour

# Vrijwilliger Melinda Lammers
Mijn naam is Melinda Lammers en ik ben 52 jaar.
Trotse moeder van een zoon van 26 en een dochter van 23 en in het
dagelijks leven doktersassistente in een huisartsenpraktijk in
Zeewolde.
Ik ben geboren en getogen in Lemmer (Friesland) en woon in
november alweer 3 jaar in Biddinghuizen.
Wat ik zo leuk vind aan Biddinghuizen is de betrokkenheid van de
inwoners en de vele verenigingen die Biddinghuizen rijk is.
Het gezegde “Vele handen maken licht werk” is bij veel Biddinghuizenaren een bijna
dagelijks levensmotto.
Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die het leuk vinden om de handen (letterlijk) uit de
mouwen te steken en te helpen waar dat mogelijk is.
Iets wat zeker niet vanzelfsprekend is!
Ik leerde “de IJsvogel” kennen door mijn vriend Jan Schuurhuis en zo ging ik eerst eens
een paar keer mee om “de kat uit de boom te kijken….”
Al snel leek het mij leuk om ook de handen uit de mouwen te steken.
Sinds 2 jaar zet ook ik mij in bij “de IJsvogel” o.a. als verkeersregelaar, het dorpsfeest,
het eieren zoeken met Pasen en mag ik Sinterklaas en zijn pieten elk jaar een handje
helpen.
Ik vind het een erg leuke manier om zo meer mensen te leren kennen.
Het is heerlijk om te zien hoe kinderen en volwassenen genieten van de activiteiten die
“de IJsvogel” organiseert en mogelijk maakt samen met al die vrijwilligers.
Mijn wens is dan ook dat ik hier nog lang deel van uit mag maken en kan het iedereen
aanraden want je krijgt er zoveel voor terug!

# WUDA? (wist u dit al?)
> Stichting de IJsvogel opzoek is naar vrijwilligers die willen helpen met diverse zaken.
Bv. het organiseren en meedenken van de evenementen.
Bent u geintereseerd of wilt meer informatie neem contact op met 1 van onze
bestuursleden.
> De vorige versies van Het IJsvogeltje op de website te vinden zijn, mocht u nog eens
terug willen lezen kan u op ze daar downloaden.
> Het programma voor 2022 is bekend! Later in dit IJsvogeltje leest u hier meer over.
> Stichting de ijsvogel meedoet met de Raboclub actie. Stemmen kan door het klikken op
onderstaande knop.

Stemmen klik hier!

# Covid update
Het gespreksonderwerp van deze tijd is wel corona.
Ook bij de IJsvogel hebben we er veel mee te maken, helaas zijn er al veel evenementen
niet door kunnen gaan. Zo hebben we ook de opdreef feestweek geannuleerd.
We hopen dit jaar nog een sinterklaasintocht/lichtjestour en winterfair te mogen
organiseren maar dit in afwachting van de ontwikkelingen rondom het covid virus.

# Vrijwilligers

# Vrijwilliger Trudy Stoker
Je naam en leeftijd
Trudy Stoker, 56 jaar en getrouwd met Arnold.
Moeder van 2 zoons, schoonmoeder van 2 schoondochters en
sinds 2 jaar de eretitel Oma van 2 stoere kleinzoons.
Woonachtig in BHZ, sinds?
In 2005 hebben we ons garagebedrijf SRT Biddinghuizen
geopend. Vanaf 2008 wonen we hier ook met heel erg veel
plezier.
Wat maakt bhz voor jou nou speciaal?
Ik vind de saamhorigheid geweldig! Afgelopen zaterdag
tijdens de (digitale) opening van de Binding was dat nog eens
goed te merken.
Maar ook bijvoorbeeld de intochten van Sinterklaas, geweldig!
Zoveel mensen die dit feest iedere keer weer tot een groot succes weten te maken.
Jammer dat door Corona een aantal activiteiten niet door konden gaan, maar zie dan
eens. Er ontstaan spontaan weer leuke nieuwe activiteiten!
Hoe raakte je betrokken bij de ijsvogel?
Dat begon eigenlijk al in 2012, toen werd ik gevraagd om mee te denken over activiteiten
ter gelegenheid van “50 jaar Biddinghuizen”
Aangezien ik zelf een evenementenbureau heb, heb ik wel wat ervaring met het
organiseren van leuke activiteiten en evenementen.
Hoelang doe je al vrijwilligerswerk voor/bij de ijsvogel?
Eigenlijk zou ik het niet weten. Het is zo langzamerhand er ingeslopen.
Van huis uit heb ik al meegekregen dat vrijwilligerswerk erbij hoort! Mijn ouders waren
ook altijd met vrijwilligerswerk bezig.

Wat denk jij te kunnen betekenen voor biddininghuizen/ijsvogel?
Ik verzorg op een aantal punten de communicatie voor de IJsvogel. Ik probeer dat zo
positief mogelijk te doen.
Denk daarbij aan de persberichten en social media. Het gaat hier dan om mededelingen,
geen meningen.
Wat zou u tegen andere willen zeggen die nog geen vrijwilligers werk (bij de ijsvogel)
doen?
Stel je de activiteiten in ons dorp op prijs? Sluit je dan aan. Het spreekwoord “vele
handen maken licht werk” is ook in ons dorp van toepassing.
Je kan langlopende “klussen” doen, maar ook korte projecten met een “kop-en-eenstaart”. Het is leuk, het is geweldig voor het dorp, maar je leert er ook weer nieuwe
mensen kennen.
Ben je meer een bestuurder? Dan is er ook vast plaats (en anders wellicht bij de
vereniging Dorpsbelangen Biddinghuizen?)
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor alle verenigingen. Vrijwilligerswerk houdt mensen actief,
biedt de ruimte om je kennissenkring uit te breiden én weet je?
Het is gewoon leuk!
.
Fotos zijn gemaakt door Heidie Mulder Fotografie.

Stichting de IJsvogel bestaat uit het bestuur en haar vrijwilligers. In deze rubriek zal er
iedere editie één of meerdere vrijwilligers zich aan u voorstellen.
Wat maakt het nou zo leuk om vrijwilligers werk in Biddinghuizen te doen? Wat vinden de
vrijwilligers het leukste om te doen? Wat zou men anders willen doen? U leest het hier.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

Jan Schuurhuis
Astrid van der Jagt
Rian Ceelaert
Teun van Beek
Dennis van der Jagt

voorzitter@ijsvogel.net
secretariaat@ijsvogel.net
penningmeester@ijsvogel.net
tvanbeek@ijsvogel.net
dvanderjagt@ijsvogel.net

# Fotowandeling Biddinghuizen
Omdat de avondvierdaagse dit jaar niet doorging hadden
we een alternatief verzonnen voor de wandelaars. Een
geschreven route waar men bij de foto`s letters moet
verzamelen. Al die letters vormden dan een woord.
Onder de goede inzendingen zijn 2 kadomanden
uitgereikt.
De 1e mand was voor dhr. en mvr. Verlangen en de 2e
mand was voor dhr. en mvr. Hartman. Beide ontvangers
waren zeer verrast en vonden de fotowandeling erg leuk
gemaakt. Zeker voor herhaling vatbaar, volgens de
winnaars.

#Programma 2022
De datums voor de evenementen voor volgend jaar zijn
vastgezet. Een overzicht voor de evenementen in 2022 vindt u
hieronder:

> NL-Doet

12 Maart

> Paaseieren zoeken

18 April

> Koningsdag

27 April

> Avond4daagse + kermis

13 t/m 17 Juni

> Oprdeef festival

11 t/m 17 Juli

> Sleepboot festival

27 Augustus

> Sinterklaas intocht

12 November

> Winterfair

10 December

> Lichtjestour

10 December

Facebook

Twitter

Website

Foto`s in deze nieuwsbrief zijn eigen foto`s of met toestemming gemaakt.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u ijsvogeltje@ijsvogel.net toe aan uw adresboek.

