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= NIEUWSBRIEF =
Beste buurtbewoners,

Terwijl veel mensen nog op vakantie zijn en gaan, wordt er hard
gewerkt aan een spetterend activiteitenprogramma voor het
najaar. In deze nieuwsbrief leest u er alles over. We hopen
straks weer veel mensen te mogen begroeten en ontmoeten!

Burendag 22 september
Op de Burendag hebben we een gezellig programma vanaf 13.30 uur in en om het wijkgebouw.
U kunt zich nog tot 2 september opgeven voor de taartenwedstrijd “HEEL HEEMSE BAKT”.
Volwassen kunnen meedoen in de categorieën smaak en originaliteit.
Voor kinderen is er een cupcake-wedstrijd. Wie bakt de lekkerste?
Geef je op via e-mail: burendagNH@outlook.com .
Verder is er op deze middag voor jong en oud vertier, o.a. een klootschietspeurtocht, een quiz, kinderspelen met luchtkussen
en een Rad van Fortuin. Ook kunt u helpen de bankjes etc. in de speeltuin op te knappen. Ook bij regen is er een programma.
De middag wordt afgesloten met een gezellige buurtbarbecue (kosten: volwassenen € 5,= / kinderen € 2,=

incl. 1x drinken).

Wie mee wil eten, geeft zich op via burendagNH@outlook.com .

Fietsbingo 6 oktober

Oproepen

Zaterdag 6 oktober kunt u mooie prijzen winnen met de fietsbingo!

•

Vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf het wijkgebouw.

Wie wil ongeveer eens per 3 weken helpen vegen
en onkruid wieden rond het wijkgebouw?

Tijdens de tocht van 19 km noteert u nummers waarmee u na afloop

•

Wie komt het bestuur versterken?

kunt meespelen aan de bingo. Kosten zijn € 2,= voor volwassenen,

Petra Egbers komt in september in het bestuur.

€ 1,= voor kinderen tot 14 jaar en € 5,= voor gezinnen.

Nog 1 of 2 leden erbij zou fijn zijn.

Aanmelden via het aanmeldstrookje op de achterzijde van deze

Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur

nieuwsbrief.

via info@norden-hazenbos.nl .

PC-hulp
De wijkvereniging heeft 2 PC’s ontvangen van Peter Veurink!
Heeft u vragen op het gebied van DigiD, mailen, PowerPoint-

Door te tanken bij Peut Hardenberg aan de Kellerlaan kunt

presentatie, internetten of iets dergelijks: wij ondersteunen u in

u onze wijkvereniging steunen. Per getankte liter brandstof

het wijkgebouw (elke donderdag van 10.00-10.30 uur) of thuis.

draagt Peut namelijk 1 cent af aan een ‘goed doel’,

Ook zijn we bereikbaar via voorzitter@norden-hazenbos.nl .

dat u na het tanken zelf kiest uit de ruim 40 deelnemende

Let op: wij kunnen geen PC’s repareren.

verenigingen. Dus tank bij Peut en steun ons!
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Alles Kits Club 13.30-15.00 uur, kosten € 1,= | Wandelgroep start 9.00 uur bij het wijkgebouw | Buurtkamer 9.30-11.30 uur
Buurtkoor 19.30 uur | Bingo 20.00 uur, kosten € 5,= | Ouderensoos 14.00 uur | Herberg: inloop 16.00 uur, eten 17.30 uur,
opgave tijdens Buurtkamer, via buurtkamer@norden-hazenbos.nl of met een briefje in de brievenbus, kosten € 5,= .
NB. Elke donderdag van 9.00-10.30 uur inloopspreekuur team Samen Doen.
>>> Mogelijk starten sommige activiteiten al in augustus, raadpleeg de website of Facebook. <<<
Alle activiteiten vinden plaats in het wijkgebouw, Jan Steenstraat 18.

Wij doen mee aan de fietsbingo op 6 oktober!
Naam: ………………………………………………………………………………….. Telefoon: …………………………..
Aantal volwassenen: ………

Aantal kinderen: ………..

Doe dit strookje in de brievenbus van het wijkgebouw.

