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In verband met verhuizing buiten de
buurt heeft Susan besloten na de jaarvergadering haar taken als bestuurslid
neer te leggen. Wij vinden dit ontzettend jammer. Susan heeft zich vele jaren voor de volle 100% ingezet voor
onze buurtvereniging. Wij zullen haar
inzet, enthousiasme en gezelligheid
missen. Susan, wij wensen jou, GertJan en jullie kinderen veel woonplezier
op jullie nieuwe stek en hierbij nogmaals heel hartelijk dank voor al het
werk dat jij in de afgelopen jaren verzet
hebt. BEDANKT!

Workshop handletteren

Bierproeverij

Vrijdag 21 april 2017

Vrijdag 12 mei 2017

Speciaal voor alle dames vanaf 16 jaar organiseren wij op vrijdagavond 21 april
een workshop handletteren. Deze workshop wordt verzorgd door RAAK bezig.
De avond begint om 19.30 uur met een inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur
start de workshop. De avond duurt tot
ongeveer 22.30 uur. Locatie: Crotos. De
eigen bijdrage voor deze avond is 15
euro. Door opgave gaat u akkoord met
automatische incasso. Opgeven kan tot
en met 9 april a.s. door een mail te sturen
naar info@neiehuukske.nl.

Niet alleen aan de dames is gedacht,
ook voor de heren organiseren wij een
gezellige avond, en wel op vrijdag
12 mei a.s. Die avond worden alle heren (vanaf 18 jaar en ouder) om 20.30
uur bij ’t Wapen van Beers verwacht,
waar hen een heuse bierproeverij te
wachten staat. Diverse speciaalbieren worden gepresenteerd en geproefd. Het belooft een interessante
en bovenal gezellige avond te worden. Deze avond duurt tot 23.00 uur.
De eigen bijdrage voor deze avond is
10 euro per persoon. Door opgave
gaat u akkoord met automatische incasso. Opgeven kan tot en met 2 april
a.s. via info@neiehuukske.nl.

Uitnodiging ALV

Paaseieren
zoeken
Zaterdag 15 april 2017
Op zaterdag 15 april a.s. mogen alle
kinderen t/m groep 8 (ook degenen die
nog niet op school zitten) paaseieren
komen zoeken op De Tienmorgen. We
vertrekken die middag om 14.30 uur
met de fiets. We verzamelen bij het
parkje aan de Korte Spruit. Er zijn
leuke prijsjes te winnen. Voor koffie,
thee en wat lekkers wordt gezorgd. Op
het eind van de middag heeft de paashaas voor alle kinderen een kleine verrassing. De middag duurt tot ongeveer
17.00 uur. Deelname is gratis. Ook met
slecht weer gaat deze activiteit door, alleen willen we dan met auto’s gaan. In
verband met de inkoop willen we
graag weten welke kinderen paaseieren komen zoeken. Opgeven kan tot
uiterlijk zaterdag 8 april a.s. via
info@neiehuukske.nl. Ook ouders zijn
van harte welkom!

“Handlettering is helemaal hip. Spelen
met letters, woorden en zinnen is helemaal niet moeilijk en heel leuk om te
doen. Niets is leuker en persoonlijker
dan de door jezelf handgeletterde kaart
op te sturen naar een lieve vriendin of
vriend of een mooi geschreven cadeaulabel aan het cadeau te maken. Jij kunt dit
ook leren tijdens een leuke, leerzame en
gezellige workshop handletteren. Wat
leer je tijdens deze 2,5 uur durende workshop? Je krijgt een korte uitleg over handlettering en dan gaan wij beginnen met
het oefenen en schetsen van woorden en
letters in een werkboekje. Je favoriete korte tekst of quote werk je uiteindelijk uit op een mooie A4-poster en
neem je mee naar huis, samen met je
werkboekje, een fineliner, potlood, gum
en een opbergmapje, zodat je thuis heerlijk verder kunt BEZIG zijn.

Graag nodigen wij alle leden uit voor
de Algemene Ledenvergadering, die
plaatsvindt op dinsdag 28 maart a.s.
om 20.30 uur bij ’t Wapen van Beers.
Agenda
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.

Opening.
Notulen ALV 2016.
Jaarverslag secretariaat.
Jaarverslag financieel.
Verslag Kascommissie.
Benoeming Kascommissie.
Frans Jacobs is aftredend.
Bestuursverkiezing.
Aftredend
en
herkiesbaar:
Tonny Oppers. Ard van Daal
heeft afscheid genomen. Susan
Hermanussen neemt afscheid.
Nancy Brussel en Simone Cornelissen volgen hen op.
Activiteitenkalender.
Mededelingen vanuit bestuur
en commissies.
Rondvraag.
Sluiting.
Z.O.Z.
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Rabobank Clubkas Campagne

Bent u ook al lid van de Rabobank? Iedereen die een rekening bij de Rabobank heeft kan kosteloos
lid worden van de Rabobank. En als u voor 1 april 2017 lid bent, kunt u tussen 2 en 22 mei stemmen
voor de Rabobank Clubkas Campagne. Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank versterkt de
lokale samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij door middel van de Rabobank
Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen bankieren en voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Leden van de Rabobank bepalen vervolgens welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen
en hoe hoog dit bedrag is.
Ook buurtvereniging ’t Neie Huukske gaat dit jaar meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne,
met een aanvraag voor een bijdrage voor een eigen geluidsinstallatie en een nieuwe tent, om evenementen als het Marc Derks Toernooi en activiteiten zoals de familiedag nog gezelliger te kunnen
maken.
Bankiert u bij de Rabobank, maar bent u nog geen lid? Word dan snel lid. Binnenkort hoort u hierover
meer van ons!

