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Dag

Datum

Evenement

Deelnemers

Organisatie

Zaterdag

11-apr-09

Paasactiviteit

Kinderen

Jeugdcommissie

Zondag

17-mei-09

Wandeltocht

Iedereen

Paul de Frankrijker

Zaterdag
Zaterdag

27-jun-09
20-jun-09

Naar de Speeltuin
Fietstocht

Jeugd en kinderen
Iedereen

Jeugdcommissie
Winnaars 2008

Zaterdag

20-jun-09

Straatfeest

Iedereen

Bestuur en vrijwilligers

Vrijdag
Vrijdag

9-okt-09
23-okt-09

activiteit
Bingo of spelavond

oudere jeugd
Jeugd en senioren

Jeugdcommissie

Jos en Huub

Vrijdag

7-nov-09

St Maarten activiteit

Kinderen

Jeugdcommissie

Zaterdag

28-nov-09

Sinterklaas activiteit

Iedereen

Jeugdcommissie

Woensdag

30-dec-09

Oudejaarsborrel

Iedereen

Bestuur en vrijwilligers

Zet deze data nu alvast in uw agenda, zodat u er zeker van bent dat u ze niet vergeet!!!
Indien u een van deze evenementen mee wilt organiseren, laat dit dan weten aan het bestuur.
Verder zal voor ieder evenement een oproep gedaan worden via het Nestbericht voor mensen die
hand en spandiensten uit kunnen/willen uitvoeren.

Beste Buurtgenoten,
Met de lente zijn ook de wandelkriebels in onze buurt gesignaleerd.
Hopelijk hebben jullie ook last van deze kriebels en wandelen jullie allemaal mee met onze buurtvereniging op zondag 17 mei
2009.
We starten om 10 uur en de wandeling duurt ongeveer 3 uur, inclusief koffiepauze.
Wil jij deelnemen aan de wandeltocht, lever dan het formulier uiterlijk 11 mei in bij:
Hennie du Porto, Jozef Israelstr. 13.
Bij het uitzetten van de wandeling is rekening gehouden met de behoeftes van jong en oud.
De wandeling biedt de mogelijkheid om eens op een andere manier in gesprek te raken met buurtgenoten, deel te nemen aan een
spel en tegelijkertijd te genieten van een mooi stukje plaatselijke natuur.
De startlokatie van de wandeling is geheim. Deelnemers krijgen daar later bericht over. De startlokatie is met de auto bereikbaar.
Willen jullie op het formulier aangeven of je kunt rijden en of je bereid bent een of meer buurtgenoten mee te nemen ?
tot zondag 17 mei
Familie de Frankrijker
Familie .............................................................. tel:...............................
- neemt met .......... personen mee aan de wandeling op zondag 17 mei 2009.
naam en leeftijd van de deelnemers :
*
*
*
*
*
- Wij rijden ( WEL / NIET ) met eigen auto naar de startlokatie en wij kunnen ( GEEN / 1 / 2 / 3 ) buurtgenoten meenemen.
O

wil helpen met koffie en vlaai.

(doorstrepen wat niet van toepassing is.)

