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Hallo allemaal,
Ik heb als secretaris weer een envelop gekregen van ZooParc Overloon. Ook dit jaar bieden zij kaarten aan tegen een zeer gereduceerd tarief. De kaarten kosten per stuk €7,50 i.p.v. €17,00. Deze aanbieding is niet alleen voor leden met kleine kinderen, ook opa’s en oma’s met kleinkinderen kunnen
hiervan gebruik maken. Of ooms en tantes met leuke neefjes en nichtjes. Misschien is het ook leuk
om aan iemand kado te geven.
Als jullie kaarten willen bestellen, dan kan dit bij mij. Ik stel voor om gepast geld in een envelop, met
daarop jullie naam en adres even bij ons af te geven, dan kan ik daarna de
kaarten bestellen.
Geld afgeven kan tot 20 april, dan bestel ik alle kaartjes in één keer.

Groeten, Sonja Thomson

PASEN
Ja, het is alweer bijna Pasen, en natuurlijk hebben we ook dit jaar
weer een activiteit voor de jongste buurtbewoners.
Het is op zaterdag 3 april. We gaan dit jaar weer lekker naar buiten, voor een speurtocht.
Dus doe je mee, trek dan lekker oude kleren aan, die vies mogen worden,
en kom om 14.00 uur naar de Brede School (bij de klimop). Ook als het weer niet zo mooi
is gaan we toch!!
Meld je alsjeblieft aan per email
Danny.en.bianca@home.nl
of door een briefje bij Bianca,
Jozef Israelstraat 1
in de bus te doen.
Doe dit aub voor 25 maart.
Ben je een ouder die het leuk vind om mee te helpen, dan kun je je
aanmelden op hetzelfde adres.
Hopelijk tot ziens,

Bianca en Monique
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27 nov. 2010 Sinterklaas activiteit

30 dec. 2010 Oudejaarsborrel
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Bestuur en vrijwilligers

Jeugdcommissie
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David Commandeur,
Mevr. Poels en bestuur

Jeugdcommissie/vrijwilligers

Bestuur en vrijwilligers

Winnaars 2009

Theo v/d Maazen

Jeugdcommissie

ORGANISATIE

Als u iets weet voor het in het volgende “nestbericht”, zorg dan dat dit
voor 8 mei binnen is via mail of brievenbus. (Jozef Israelstr.13)
Mailadres: redactie@hetschildersnest.nl

Bestuur en redactie wenst u
mooie Paasdagen toe.

Prik deze evenementerkalender op uw prikbord of zet deze data alvast in uw agenda, zodat u er zeker van bent dat u ze niet vergeet !!!
Indien u één van deze evenementen mee wilt organiseren, laat dit dan weten aan het bestuur. Verder zal voor ieder evenement een oproep
gedaan worden via het “het Nestbericht” voor mensen die hand en spandiensten uit kunnen/ willen voeren.

St. Maarten activiteit
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Wandeltocht
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