
 

(Winter) stuifmail 
 

Stichting vrienden van…. 

verzorgt nieuwe knutseltafels 
Na vele jaren van trouwe 

dienst hebben we na afloop 

van de Stuif-Stuif afscheid 

genomen van de gekleurde 

knutseltafels. De Stichting 

Vrienden van de Stuif-Stuif, 

een initiatief van een aantal 

(oud-)vrijwilligers heeft de 

middelen beschikbaar 

gesteld om materialen voor 

nieuwe tafels te halen. Cees, 

de klusjesman van Stichting 

DOCK Haarlem is druk bezig 

om de tafels, 30 in totaal, in 

elkaar te zetten en af te 

lakken. 

De nieuwe tafels zijn 90 cm 

breed en 220 cm lang. Daar 

mee zijn ze iets groter dan 

de vorige tafels. Het 

onderstel komt bij IKEA 

vandaan en is van metaal.  

 

Cees heeft de tafels zo 

gemaakt dat als de 

onderstellen zijn opgeklapt 

ze een stevige stapel kunnen 

vormen. Zo zijn ze in de 

vrachtauto en in het 

magazijn goed te hanteren.  

 
Hier zien we Cees bezig met het lakken van 2 tafels. Helaas was er nergens 

echt ruimte om te werken, dus gebeurt het in de gang van de FJORD. 

 

 

 

 

 

Werkgroep van 5 
 

De Winterstuif wordt georganiseerd 

door 5 personen. Vier oude bekenden 

en een nieuw gezicht. 

 

Matthijs houdt zich bezig met het 

theater. Miriam heeft het culinaire 

gedeelte onder haar hoede. Edwin zit 

weer tussen de spelletjes (zowel met 

als zonder computers).  

Het creatieve gedeelte wordt gedaan 

door Andrea en Fulbert.  

 

Nieuwe ideeën: 

- Biologische activiteiten 

- Bootjesclub 

 

Ook een andere zalenindeling. Houd 

de berichten in de gaten! 

Kosten Winterstuif gelijk aan vorig jaar. Oproep aan Stuifbouwers 

De recessie heeft de organi-

satie nog niet gedwongen de 

prijzen te verhogen. 

Basisentree is € 5,-- en een 

strippenkaart voor 4 dagen 

kost € 15,-- 

De Winterstuif zit weer in de 

Egelantier, Gasthuisvest 47, 

2011 EV  HAARLEM. 

 

Organisatie: Stichting DOCK 

Opbouw Winterstuif op woensdag 23 

en donderdag 24 december.  

Afbouw op zaterdag 2 januari 2010. 

Aanvang steeds om 9.00 uur.  

Lunch wordt verzorgd, 

en om 17.00 uur stoppen we. 

Ter verbetering van de Stuiven zoeken we 20 nieuw PC’s. Eisen: XP-waardig en 

bij voorkeur 20 dezelfde machines, bijv. vanuit een bedrijf dat moderniseert. 
 
 

 


