De Gemeenschapsveiling 2022
zaterdag 1 oktober
“Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer weer verplaatst, nu naar 1
oktober”
Met veel pijn in het hart heeft het bestuur van Stichting De Gemeenschapsveiling
besloten om de geplande Gemeenschapsveiling van zaterdag 12 maart niet door
te laten gaan.
Het was geen gemakkelijk besluit, de laatste Gemeenschapsveiling dateert immers alweer van 5 oktober 2019. Alhoewel er berichten zijn dat er binnenkort
nieuwe versoepelingen rond de horeca en evenementen bekend zullen worden
gemaakt, geven die ons te weinig zekerheid en duidelijkheid of we een volwaardige Gemeenschapsveiling kunnen organiseren zoals Spanbroek-Opmeer
van ons gewend bent.
Als nieuwe datum is gekozen voor de oude, vertrouwde ‘eerste zaterdag van oktober’: zaterdag 1 oktober.
Voor de beoogde deelnemers aan deze Gemeenschapsveiling betekent dit, dat zij
en hun projecten worden doorgeschoven naar de veilingavond van 1 oktober.
De deelnemers nog even op een rijtje: stichting Behoud Bonifatiuskerk, stichting
Dorpshuis De Republiek, muziekvereniging Erato, judovereniging Hikiwake, stichting Kinderdorp Opmeer, handbalvereniging Meteoor, hockeyclub Spire, voetbalvereniging VVS’46, gymvereniging West-Friesland / Topturnen West.
12 maart: Online DorpsQuiz
Nu er op zaterdag 12 maart geen Gemeenschapsveiling kan plaatsvinden, terwijl
velen deze avond wel hebben vrij gehouden in de agenda’s, heeft het bestuur
nagedacht over een alternatieve invulling voor deze avond. Die is gevonden in
een Online DorpsQuiz, verzorgd door de mannen van Quiz Events QBWUA.
Vanaf 20.00 uur wordt een leuke quiz aangeboden met vragen over Spanbroek /
Opmeer, de deelnemende verenigingen Gemeenschapsveiling 2022 en algemene
vragen.
Iedereen kan meedoen: zij die Spanbroek/Opmeer goed denken te kennen en zij
die Spanbroek/Opmeer willen leren kennen.
Er wordt gestreden om de eer, maar ook om prachtige veiling-gerelateerde prijzen. Deelname is gratis.
Houd de avond vrij, promoot de quiz onder uw leden. Voor aanmelden en meer
informatie: volg onze social media en website.
Ton Koelemeijer,
Secretaris Stichting De Gemeenschapsveiling
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