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Geboren!
ROMER, zoontje van Danny en Bianca
Langeslag, broertje van Lotus, Nova en
Boaz
Van harte gefeliciteerd en heel veel
geluk samen!

Ard, bedankt!
Omdat Ard met zijn gezin verhuist naar
Cuijk, heeft hij zijn taken als bestuurslid
van onze buurtvereniging tijdens de laatste bestuursvergadering helaas over moeten dragen. Ard heeft in de afgelopen drie
jaar veel werk verzet. Wij vinden het erg
jammer dat hij weggaat en willen hem
langs deze weg nogmaals heel hartelijk bedanken voor al zijn tijd en inzet. Ard, bedankt! Het bestuur zal op zoek gaan naar
een goede vervanger.

Aanmelden activiteiten
en uiterste aanmelddatum

toekomst wel nog verwerken. Er blijven
natuurlijk enkele activiteiten waarbij te
laat aanmelden echt niet mogelijk is
i.v.m. reserveringen die wij moeten doen.
Wij zullen dit dan nadrukkelijk vermelden in het Buurtnieuws. Bij deze activiteiten geldt wél: te laat is te laat. Als u zich
op tijd opgeeft, weet u zeker dat er een
plek voor u is. Bij te late aanmelding bekijken wij wat mogelijk is. Ook kan het
bijvoorbeeld zijn dat u bij te late aanmelding voor de kinderactiviteiten gevraagd
wordt zelf voor vervoer te zorgen, als bijvoorbeeld de auto’s vol zitten.

Verrassing voor de
dames!
Naar aanleiding van de ingeleverde
enquêtes én omdat wij al een aantal jaren op rij een terugloop in het aantal
aanmeldingen zagen, hebben wij ervoor gekozen dit jaar géén kerstworkshop, maar in het voorjaar een nieuwe
workshop voor de dames te gaan organiseren. Wat het precies gaat worden, houden we nog even geheim,
maar leuk wordt het zeker. U hoort
hierover te zijner tijd meer!

Daarnaast komt het regelmatig voor dat
aangemeld wordt via Facebook. Dit is
echter niet de bedoeling. Berichtjes via
Facebook worden niet tijdig gezien, wat
kan betekenen dat iemand onverhoopt
niet deel kan nemen aan een activiteit.
Aanmelden graag alléén via info@neiehuukske.nl.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Zo hopen wij er in de toekomst voor
te zorgen dat wij minder mensen teleur
hoeven te stellen.

Zwemmen Sportiom

Escape Room
Voor deze nieuwe activiteit (18 november a.s.) hebben we vele aanmeldingen ontvangen! Zo veel, dat de beschikbare rooms helemaal vol zitten.
Iedereen die zich opgegeven heeft om
mee te gaan, ontvangt binnenkort een
mail met de exacte vertrektijd.

Vrijdag 4 november 2016
Wij hebben de afgelopen periode gemerkt
dat er wat onrust is in de buurt over de uiterste aanmelddatum, welke wij sinds enkele jaren hanteren. Er blijkt onvoldoende
draagvlak voor deze regel. Daarom hebben wij hier tijdens de laatste bestuursvergadering over gesproken en besloten om
hier in de toekomst, waar mogelijk, wat
soepeler mee om te gaan.
Op tijd aanmelden is voor ons érg prettig.
Wij kunnen dan direct kijken of er voldoende vervoer is (bij kinderactiviteiten),
reserveringen plaatsen, eigen bijdrages incasseren etc. Wij vragen dan ook ieders
medewerking om toch vooral op tijd aan
te blijven melden. Maar wij zullen een te
late aanmelding, als het mogelijk is, in de

Op vrijdag 4 november a.s. gaan we met
de jeugd die in groep 6 en hoger zit
zwemmen in het subtropisch zwemparadijs Sportiom in Den Bosch. Men moet
wel in het bezit zijn van een zwemdiploma. Voor alle kinderen is deze
avond gratis en na het zwemmen wordt
er gezorgd voor iets lekkers!
We verzamelen om 17.30 uur bij het
parkje aan de Korte Spruit en zijn tussen
22.00 en 23.00 uur weer terug.
Je kunt je opgeven t/m dinsdag 1 november a.s. via info@neiehuukske.nl. Geef je
ook door of je vader en/of moeder eventueel kan rijden? Voor eventuele vragen
kun je terecht bij Tonny Oppers (315915).

Pieten aan huis
Zondag 27 november 2016
De pieten komen op zondag 27 november a.s. weer een bezoekje brengen aan ‘t Neie Huukske! Voor alle
kinderen t/m groep 8 brengen zij een
leuk cadeautje mee. Je kunt de pieten
verwachten tussen 11.00 uur en 13.00
uur, dus het zou leuk zijn als je dan
thuis bent!

Agenda
- Kerstfilm
- Kerstboomverbranding

06.01.2017
07.01.2017

