
    info@nieuwerkerkbruist.nl of via Facebook          AANMELDEN HULPVRAAG KAN VIA:   

   ORGANISATIE EVENEMENTEN 

In de afgelopen jaren kregen vrijwilligers van de Dorpsraad, van Ons Dorpshuis, van de Stichting Nieuwerkerk 
Bruist! en van Voetbalvereniging SKNWK vanuit de inwoners steeds vaker de vraag of er niet meer  georgani-
seerd kon worden in Nieuwerkerk. Het enige weekend waar iedereen nog samenkomt, is het  weekend van Nieu-
werkerk Bruist! Maar hoe leuk zijn andere activiteiten niet? Wanneer wordt er weer een Sinterklaasintocht ge-
houden? Kunnen we weer gezamenlijk Koningsdag vieren op de Kerkring met een Koningsbal als afsluiter in Ons 
Dorpshuis? En wie kan zich niet herinneren hoe spannend een lampionoptocht altijd was voor de kleintjes?  
 

De diverse bovengenoemde “clubs” zijn hier afgelopen jaar mee aan de slag gegaan. De Dorpsraad vroeg de 
Stichting Nieuwerkerk Bruist! of ze iets konden betekenen. Deze hebben afgelopen maanden verkennend werk 
gedaan om te zien of er mogelijkheden waren. Ons Dorpshuis, dat al veel leuke activiteiten heeft voor diverse 
doelgroepen, had al brieven voor een samenwerking klaarliggen. SKNWK heeft, bij het gemis van een centrale 
viering, afgelopen Koningsdag op het sportveld zelf festiviteiten georganiseerd.  
 

Op dinsdag 18 oktober j.l. zijn we bij elkaar  gekomen en zijn de eerste stappen tot samenwerking gezet om de 
krachten te bundelen en zo een solide basis te vormen om de activiteiten te kunnen organiseren!!  
Er worden verschillende commissies gevormd, waarbij diverse vrijwilligers van ons samenkomen om deze  
activiteiten voor te bereiden en uit te voeren.  
 

Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen!!  
Wilt u dat uw kinderen strakjes, net als u, terug kunnen kijken op een jeugd vol leuke dorpsherinneringen?  
Wilt u dat ouders, opa’s en oma’s, alleenstaanden, mensen met een beperking; kortom alle inwoners weer 

kunnen genieten van activiteiten in ons mooie dorp:  
Zet u dan in!! Denk met ons mee!! Dat hoeft niet veel te zijn. Het kan een uurtje zijn of een dagdeel t/m het 

zitting nemen in één van de commissies.   
Als een heleboel mensen één stapje doen, maken we van ons dorp opnieuw een:  

“STERK NIEUWERKERK” 

“Bij ONS Dorpshuis organiseert 
op zaterdag 26 november a.s.  

DE SINTERKLAASINTOCHT!! 
Nadere informatie volgt snel via 

FB en mailing!! 

Enkele vrijwilligers van SKNWK, die afgelopen jaar  
Koningsdag op het sportveld hebben gerealiseerd,  
hebben zich bereid verklaard Koningsdag 2017 als  

vanouds te organiseren op de Kerkring!! 
Helpt u ook mee met de uitvoering!!! 

Het weekend Nieuwerkerk Bruist! 
wordt in 2017 gehouden op:  

donderdag 29 juni 
vrijdag 30 juni & 

zaterdag 1 juli 
Het bestuur van Nieuwerkerk Bruist! is 

druk bezig met het programma.  
 

Houdt u de komende maanden  
de website in de gaten!!  

De Dorpsraad neemt zitting in de commissie  
“Sterk Nieuwerkerk” en zal de evenementen, 

welke de leefbaarheid bevorderen, zowel  via de 
Gruttenpraet en de website promoten als waar 

mogelijk financieel ondersteunen!! 

De Dorpsraad heeft als 
doel de leefbaarheid 
van Nieuwerkerk te 

bevorderen. 


