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Door middel van dit Boshuis Nieuws willen wij u, betrokkenen en geïnteresseerden in Het Boshuis, wederom
informeren over allerlei lopende en actuele zaken. Dit keer met twee onderwerpen:
-

Van de bestuurstafel; met daarin de aankondiging van de officiële opening van Het Boshuis op 10
september 2016
Aankondiging en informatie over de gezamenlijke Actiedag van basisschool de Kopermolen en Het Boshuis

Van de bestuurstafel
Aan deze matige zomer komt langzamerhand een einde. Dit, na een stormachtige winter en een woelige lente waarin
Het Boshuis bol stond van de vele activiteiten.
We hebben samen met heel veel vrijwilligers onvoorstelbaar veel werk verricht. Werkzaamheden die ertoe hebben
geleid dat Het Boshuis nu veel functioneler is geworden. We hebben installaties beter gestroomlijnd, het sanitair is
uitgebreid met nieuwe toiletten en het oude toilet is gerenoveerd, de pastorie is nu ook fysiek afgescheiden. In de
voormalige kerkruimte is achterin een kleine ruimte gecreëerd, waardoor alle ruimten los van elkaar bereikbaar zijn
geworden. De voormalige sacristie is veranderd in een familiekamer met opbaarruimte waar een familie desgewenst
onafhankelijk van de overige ruimte op elk moment van de dag toegang heeft en het buitenterrein is grondig onder
handen genomen.
Een hele opsomming van werkzaamheden die nagenoeg allemaal door vrijwilligers uit de Klarenbeekse samenleving
zijn uitgevoerd. Onvoorstelbaar dat dit kon en dit ook tot een goed einde is gebracht. Met respect aan allen, dank
jullie wel voor al deze inspanningen, hoe dan ook en waar dan ook.
Om het resultaat van al deze arbeid ook aan een breder publiek te laten zien, willen we hiervoor een open dag
houden.
Op 10 september a.s. is het de landelijke Open Monumenten dag. Het Boshuis is een gemeentelijk monument en de
afgelopen jaren hebben we steeds mee gedaan met deze bijzondere dag.
Dit gaan we ook dit jaar weer doen. Maar dit jaar met een extra accent op deze dag.
Wij vinden dat we ons nu nadrukkelijk moeten profileren en vinden deze open monumentendag een geschikt
moment

Daarom wordt Het Boshuis op 10 september 2016 officieel geopend.
Hiervoor zal om 10.00 uur ‘s morgens een officiële handeling worden verricht door een belangrijk persoon binnen
onze gemeente. Wij zouden het fijn vinden wanneer u in groten getale hierbij aanwezig wilt zijn. Door vele
Klarenbekers is het mogelijk gemaakt Het Boshuis voor Klarenbeek te behouden.
U allen bent vanzelfsprekend van harte welkom. En ook alle vrijwilligers willen wij deze dag graag van harte welkom
heten. Ook mensen uit naburige dorpen willen wij hiervan getuige laten zijn.
Deze dag is voor ons allen een bijzondere dag en wij hopen dat we daar met velen getuige van mogen zijn.
Uw aanwezigheid is voor ons allen een extra stimulans om met enthousiasme en vertrouwen de toekomst tegemoet
te gaan.
U komt toch ook?

Gezamenlijke actiedag van basisschool de Kopermolen met Het Boshuis
Deze grote en unieke happening gaat plaatsvinden op vrijdag 30 sept 2016 vanaf 13.30 uur.
Veiling
Bij het opruimen van de zolder van de Kopermolen zijn veel schoolspullen uit vroegere jaren boven water gekomen
en na de sluiting van de R.K. Kerk kwamen er ook diverse spullen onder het stof vandaan die voor Het Boshuis
overtollig bleken. Deze unieke en zeldzame stukken, waaronder zeker ‘collectors items’ zullen op die dag worden
geveild. Afbeeldingen van genoemde spullen zullen binnenkort op de site van het Boshuis worden gezet, zodat u alles
van te voren kunt bekijken op www.hetboshuisklarenbeek.nl
Mocht u zelf waardevolle spullen hebben die u beschikbaar wil stellen voor de veiling, dan kunt u contact opnemen
met een van de hieronder genoemde personen.
Kerkbanken
Ook de kerkbanken zullen worden geveild. De banken zijn genummerd en hebben voor sommige mensen een
bepaalde betekenis of herinnering. Wilt u per se een bepaald nummer kerkbank hebben, meld dit dan vroegtijdig,
zodat uw nummer voor u gereserveerd wordt.
Opening
De opening van de actiedag begint om 13.30 uur met een lopathon door de leerlingen van de Kopermolen. De lopers
kunnen zich laten sponsoren door ouders, opa’s oma’s, familieleden, bekenden enz. Daarna is er een kleedjesmarkt,
waarbij de leerlingen van de Kopermolen hun eigen overbodige spulletjes mogen verkopen.
Activiteiten
De OR (Ouderraad) organiseert op die dag naast de sponsorloop nog zeer veel activiteiten voor de leerlingen o.a.
pannenkoeken/poffertjes bakken, smoothies maken, schminken, pony rijden, koe poepen, enz, enz.
Hulp
Veel mensen en groepen hebben al toegezegd te zullen helpen met de voorbereidingen, de opbouw, bij de
kraampjes, de veiling, enz.
Met hun aanbod zijn we uiteraard erg blij, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. Als u uw hulp wil aanbieden
kunt u contact opnemen met een van de hieronder genoemde personen.
Doel
Met de opbrengst van de veiling, markt, verkoop van hotdogs, pannenkoeken, kleedjes markt, en alle verdere
activiteiten wil de Kopermolen het schoolplein vernieuwen en herinrichten.
Het Boshuis wil met de opbrengst nieuw meubilair voor de grote zaal ‘de Kastanje’ aanschaffen.
Boshuis Bier
Een amateur bierbrouwer is al enige maanden druk bezig met het brouwen van het eerste, enige echte Boshuis Bier.
Op 30 september wordt dit bier voor het eerst door de maker zelf verkocht; uiteraard aan personen boven de 18 jaar.
Kom allemaal
Wij hopen dat velen van u op vrijdagmiddag/avond 30 september aanwezig zullen zijn; er is voor iedereen genoeg te
doen, te zien en te koop; ook de inwendige mens wordt zeker niet vergeten.
Contactpersonen:
Miek Verheul, 06-57114698; Louis Kolkman, 06-51386101; Maarten van der Snel, 06-52678718;
Yvonne Buitenhuis, 06-23831380

