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Buurtfeest
Zaterdag 17 september 2016

Op zaterdag 17 september a.s. is
het weer tijd voor een gezellig
feestje! Vanaf 20.30 uur bent u allemaal van harte welkom bij ’t Wapen van Beers voor het jaarlijkse
buurtfeest. Voor een hapje, drankje
en vermaak wordt uiteraard gezorgd. En opgeven kan vanaf nu!
De eigen bijdrage voor het buurtfeest bedraagt € 10,-- per persoon.
Door op te geven gaat u tevens akkoord met automatische incasso
van het verschuldigde bedrag.
Wilt u er ook bij zijn? Geef u dan
vóór 9 september a.s. op via:
info@neiehuukske.nl.

Kindermiddag
Zaterdag 1 oktober 2016

Op zaterdag 1 oktober a.s. vindt de
kindermiddag plaats. Deze middag is bedoeld voor alle kinderen
van 0 t/m 15 jaar! Dus ook als je al
naar het voortgezet onderwijs gaat,
ben je van harte welkom!
Kinderen t/m groep 5
De kinderen t/m groep 5 gaan dit
jaar een middagje pret maken bij
Speelpark Klein Zwitserland in Tegelen. Een park voor zorgeloos
speelplezier in het kleuterland, piratenland en avonturenbos, waar je

spanning en avontuur ervaart, kunt
ravotten in de natuur, samen op ontdekkingstocht gaat, actief bezig bent
of juist geniet van een spectaculaire
show. Er is voor ieder wat wils! Bij
slecht weer kan het uitstapje naar
Klein Zwitserland helaas niet doorgaan. In dat geval gaan we naar binnenspeeltuin Jungle Town in Wijchen. Denk aan gemakkelijk zittende
kleding. Aan het eind van de middag
krijgen alle kinderen nog een frietje
en rond de klok van 18.00 uur zijn we
weer thuis.
Ouders zijn van harte welkom om
mee te gaan. Wanneer van een gezin
beide ouders meegaan, wordt middels automatische incasso de entreeprijs van één ouder (€ 7,95) afgeschreven (voor één ouder per gezin
betaalt de buurtvereniging).
Kinderen van groep 6 t/m 15 jaar
De oudere jeugd wordt dit jaar uitgedaagd om mee te doen aan de GPS
Discovery Tocht van De Vrije Teugel
in Uden. Dit is een stoere GPS-tocht
voor stoere kids. GPS brengt je naar
4 plekken in het bos, waar je een opdracht uit moet voeren. Van vliegtuigjes maken en laten vliegen tot fikkie stoken en van een knikkerbaan
XXL tot knoeien met water. Denk aan
gemakkelijk zittende kleding en
goede schoenen. Aan het eind van de
middag krijgen alle kinderen in Beers
nog een frietje en rond de klok van
18.30 uur zijn ze weer thuis.

Even voorstellen
Nieuw bestuurslid

Hallo allemaal!
Ik ben Nancy Brussel en woon
sinds augustus vorig jaar met mijn
man en drie kinderen op Het Vonder. Ik ben geboren en getogen in
Rotterdam en we hebben 9 jaar in
het buitenland gewoond om vervolgens te landen in Cuijk. Na
4 jaar in Cuijk vonden de kinderen
het tijd om een vaste plek te zoeken
en vonden we een prachtig huis in
Beers. Met de volle dozen nog in
huis kwam de buurtvereniging ons
warm verwelkomen in de buurt.
Direct uitleg gekregen over alle
leuke en vele activiteiten die de
buurtvereniging organiseert en ik
wilde daar graag mijn steentje aan
bijdragen. Sinds kort ben ik begonnen met werken bij het nieuw te
komen hotel in Cuijk, Brass.29. Erg
fijn om weer aan de slag te gaan! Al
met al hebben wij het enorm naar
onze zin in Beers en hoop ik binnenkort met meer buren kennis te
mogen maken tijdens één van de
buurtactiviteiten. Hopelijk tot dan!

Geef bij opgave ook door of je ouders
kunnen rijden/begeleiden en hoeveel
kinderen zij in de auto mee kunnen
nemen.
Voor alle kinderen geldt: we vertrekken om 13.00 uur vanaf het
parkje aan De Korte Spruit. Opgeven kan t/m 23 september a.s. door
een mail te sturen naar info@neiehuukske.nl

Geboren
TIM, zoon van Rob van Elst en
Suzan Jans, broertje van Daan.
FEDDE, zoon van Gertjan en
Susan Hermanussen, broertje van
Thijmen, Meike en Jurre .
Gefeliciteerd en veel geluk!
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Klusochtend
Zaterdag 1 oktober 2016

Wie helpt ons op 1 oktober van 9.00
tot 12.00 uur mee om het veldje
weer winterklaar te maken? Denk
aan snoeien, onkruid verwijderen
en eventueel wat kleine reparatiewerkzaamheden. Vele handen maken licht werk!

We hopen natuurlijk op mooi weer
en uiteraard worden alle vrijwilligers op tijd van koffie, thee en wat
lekkers voorzien. Opgeven mag
(info@neiehuukske.nl), maar is niet
noodzakelijk.
Graag zien we u op zaterdagochtend 1 oktober a.s. om 9.00 uur op
het veldje!

Escape rooms zijn op het moment erg
populair en reserveren voor groepen
moet daarom ruim van te voren. Omdat we niet weten hoeveel personen
er deelnemen, hebben we een optie
kunnen nemen tot 14 september a.s.
Dat betekent dat de inschrijfdatum
voor deze activiteit op 13 september
sluit.
De vertrektijd zal afhankelijk zijn van
het aantal inschrijvingen dat we krijgen, maar we verwachten rond 19.30
uur te vertrekken. De precieze tijd
volgt na inschrijving.
Omdat je iedere escape room maar
een keer kunt spelen, verklappen we
wel waar we heengaan. We gaan
naar ‘In alle st(r)aten’ in Ravestein.
Mocht je daar al ooit geweest zijn,
laat het ons weten, want ze hebben
meerdere rooms, misschien kan er rekening mee gehouden worden.
De eigen bijdrage voor deze activiteit
is € 10,-- per persoon. Door opgave
gaat u akkoord met automatische incasso.

Escape Room
Vrijdag 18 november 2016

Nieuwe activiteit voor alle volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar; op
vrijdag 18 november a.s. staat er
een avondje Escape Room gepland!
Wie heeft zin om samen met andere buurtleden te ontsnappen uit
een escape room?! Wie durft de uitdaging aan om in zo kort mogelijke
tijd alle puzzels op te lossen en
breinbrekers te kraken?! Wie geeft
zich nog vandaag op voor deze
nieuwe activiteit?! Uiteraard maken we er een gezellig avond van
met na afloop een hapje en drankje!

Wat is nou een escape room? Je hoort
het steeds meer. Waarschijnlijk van
een van je vrienden of collega’s. Wat
is een escape room, hoe is het ontstaan en wat maakt het zo leuk? Kijk
hier
voor
meer
informatie:
www.inallestraten.nl/escape-room/

Voor de agenda!
4 november 2016: zwemmen

