
 

 

Beste Leden van de Vereniging,  
Beste Vrienden van de Vereniging! 

 

5 jaar IMME Bourtanger Moor e.V. Dat is een reden om te vieren. 

5 jaar waarin veel is gebeurt: Oprichten van de vereniging, het 

oude gebouw opnieuw inrichten voor gebruik, het terrein 

inrichten, meer dan 300 leden, veel groepen en bezoekers, die 

zich hebben laten informeren over wat we hier allemaal doen en 

onze werkzaamheden, het afbreken van de oude gebouwen, een 

compleet nieuw gebouw is gebouwd, … er zijn veel nieuwe 

dingen te zien! 

Er zijn vele uren werk verricht door vele vrijwilligers. Daarvoor 

willen we dan ook onze HARTELIJKE DANK uitspreken. 

Dat alles willen we met jullie vieren tijdens ons eerste jubileum 

waarvoor we jullie dan ook van harte uitnodigen en wel op: 

Op zaterdag, 18 augustus 2017, vanaf 14:30 uur. 

De Foto-Gruppe van de Kunstkreises Haren verzorgt tijdens het 

Zomerfeest een tentoonstelling met zeer mooie foto’s uit het 

Bourtanger Moor met als thema: „Spaziergang durchs Moor“. 
(Wandeling door het veen.) 

Voor dit zomerfeest zijn uiteraard naast onze leden ook alle 

vrienden van de vereniging en belangstellenden van harte 

uitgenodigd. 

Voor het innerlijke van de mens en vermaak voor jong en oud is 

gezorgd.  

Op vrijdag, 17 augustus, vanaf 16:00 uur gaan we gezamenlijk 

het terrein klaar maken voor het Zomerfeest. Voor iedereen die 

kan en wil, helpen is van harte welkom. Voor diegene die een 

taart of koekjes wil bakken en beschikbaar wil stellen graag 

contact opnemen met Hermann Hüsers (00 49 (0)151-

20308720). 

Nu aan u reeds het verzoek om het volgende in uw agenda vast 

te leggen. Openbaar leden vergadering op 9 januari 2019 in het 

Dorfgemeinschaftshaus Wesuwe-Siedlung. Ook dit jaar weer een 

interessante lezing met als thema: 

„De wolf: Zeer gewaardeerd of catastrofaal? 

Met vriendelijk imkers groet 

und bleibt IMME gut drauf! 

 

              Hermann Hüsers      Björn Wicks 

                   Anja Poker      Andrea Lembeck 

 

 

 

 


