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Beste buurtbewoners, 
 
Het is niet te bevatten wat er zich afspeelt in de wereld. Bedrijven 
moeten noodgedwongen dicht, mensen zitten thuis en de 
ziekenhuizen draaien overuren. Het coronavirus heeft de hele wereld 
in de hand, en zo ook ons Weidefeest. Dit jaar zal er dan ook geen 
Weidefeest plaatst vinden. Hoe jammer we dat ook vinden, maar 
onze gezondheid staat voorop. We hopen dat Weidefeest 2021 door 
kan gaan, en we elkaar daar in goede gezondheid weer zien. Schrijf 1 
t/m 3 juli 2021 maar vast in uw agenda! 
 
Na vele jaren heeft Charlotte Enserink het bestuur verlaten. We 
hadden hier graag bij stil gestaan in de feesttent, maar dat kan helaas 
niet. Daarom willen we haar via deze weg hartelijk bedanken voor 
haar inzet voor, tijdens en na afloop van al die jaren weidefeest.  
Marijn Reefhuis neemt haar plaats over en zal de functie van 
secretaris vervullen. Daan Kerkdijk zal komend jaar de functie 
penningmeester overnemen van Jan Hegeman. 
 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

- Monique Luttikhof-Boender Voorzitter 
- Marijn Reefhuis  Secretaris 
- Jan Hegeman   Penningmeester 
- Daan Kerkdijk   Bestuurslid (penningmeester) 
- Hans Kroese   Bestuurslid 
- Leo Stokvis   Bestuurslid 

 
Aangezien er veel bierdrinkers zijn in onze buurschap, hadden wij alvast bier voor 
een aanbiedingsprijs in gekocht. 792 sixpacks, oftewel 4752 flesjes bier, staan nu bij 
ons in de opslag. 
Maar het feest gaat niet door, wat nu? 
Om deze financiële strop een beetje te beperken willen we het bier graag aan 
u/jullie verkopen. 
Bovendien zal anders het bier over datum gaan (t.h.t. november 2020) en dat is zonde. We bieden 
het bier aan voor een zeer gereduceerde prijs. 
Het bestelde bier zal in het eerste weekend van juli, het 
weidefeestweekend, bij u aan huis geleverd worden. 
 

2 tray van 24 flesjes voor €10,-  
4 tray van 24 flesjes voor €20,-  
6 tray van 24 flesjes voor €30,- enz.  
  
U kunt uw bestelling doorsturen naar bier@weidefeest.nl  
Of door een appje te sturen naar Daan Kerkdijk: 06-34358013   

Nadat u de bestelling heeft geplaatst ontvangt u  
z.s.m. een mail. 

Bekijk ook onze advertentie !  

http://www.weidefeest.nl/
mailto:bier@weidefeest.nl
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4 tray voor €20,- 

6 tray voor €30,- enz. 
 

1 tray bestaat uit 24 flesjes 
 Uw bestelde bier wordt thuis afgeleverd ! 

Geen 18 geen alcohol ! 
Nadat u de bestelling heeft geplaatst ontvangt u 

z.s.m. een mail 

 

2 tray voor  

€10,- 

 

Mail uw bestelling door naar: 

bier@weidefeest.nl 

Of stuur een appje naar Daan Kerkdijk 06-34358013 

Wie maakt 

ons los?? 

http://www.weidefeest.nl/
mailto:bier@weidefeest.nl

