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Kindermiddag

Escape Room

Zaterdag 7 oktober 2017

Zaterdag 18 november 2017

Op zaterdag 7 oktober is het weer
zover, dan is het “kindermiddag”
voor alle kinderen en jeugd t/m 15
jaar.

Wegens
succes
herhaald:
de
escaperoom, een activiteit voor alle
volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar.
Op zaterdag 18 november a.s. staat er
een avondje Escape Room gepland,
dit jaar bij Bajes Break Out in Venlo!

Kinderen t/m groep 5:
Dit jaar gaan alle kinderen t/m groep
5 naar binnenspeeltuin Pret-Inn in
Malden, een wereld waar de tijd
omvliegt. Met fantastische attracties,
een uitdagende omgeving en met een
compleet speeleiland voor peuters en
kleuters. Lijkt dit wat? Geef dan
gauw op. Opgeven kan t/m 27
september aanstaande. Geef ook even
aan of papa en / of mama meegaan.
We vertrekken deze middag om 13.00
uur vanaf het parkje aan de Korte
Spruit. Aan het eind van de middag
krijgen alle kinderen een frietje in de
speeltuin. We zijn rond de klok van
17.30 uur weer terug in Beers. Denk
aan gemakkelijk zittende kleding.
Groep 6 t/m 15 jaar:
Wie durft de uitdaging aan en geeft
zich uiterlijk 27 september op???
We vertrekken deze middag om 15.30
uur vanaf het parkje aan de Korte
Spruit. Om 16.15 uur worden we
verwacht bij het Winners Café / The
Temple in Nistelrode. Vanaf 16.30
uur gaan de kids in kleine groepjes in
The Temple. Hier spelen zij een uniek
spel, The Temple Challenge. Een mix
tussen een gameroom en een
escaperoom, die bestaat uit een aantal
aaneengeschakelde
themakamers.
Het spel duurt ongeveer een uur. Als
iedereen klaar is, staat er een
pizzabuffet met na afloop een lekker
ijsje voor alle kinderen klaar. We
verwachten rond de klok van 19.15
uur weer terug in Beers te zijn.

Na een heftige nacht worden jullie
wakker in een van de twee cellen van
de Bajes. Deze cellen zijn identiek en
plots verschijnt er een zware jongen
in beeld. Jullie hebben 60 minuten de
tijd om uit de bajes te ontsnappen.
Aan de overkant zit het concurrende
team in dezelfde benarde postie
gevangen. Welk team weet als eerste
te ontsnappen, wie wint de onderlinge competitie? Behendigheid, kennis, teambuilding en samenwerking,
het komt allemaal voorbij.....
Wie heeft zin om samen met andere
buurtleden te ontsnappen?! 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 superleuke activiteit?! Uiteraard
maken we er een gezellige avond en
worden
we
tussendoor
tijdig
voorzien van een hapje en drankje!
We vertrekken deze avond om 19.00
uur vanaf het parkje aan de Korte
Spruit. We gaan er van uit dat
iedereen die zich opgeeft, zelf voor
vervoer zorgt, of met andere
buurtleden afspreekt om samen te
rijden. We worden om 19.45 uur
ontvangen met koffie en wat lekkers,
en rond de klok van 20.15 uur kan de
ontsnapping beginnen.
Bij veel aanmeldingen, spelen we in
twee groepen na elkaar. De avond zal
in dat geval tot ongeveer 23.00 uur
duren.
De eigen bijdrage voor deze activiteit
is € 10,-- per persoon. Door opgave

gaat u akkoord met automatische
incasso.
Voor deze activiteit geldt een uiterste
aanmelddatum! Wilt u mee, geef dan
snel op want hier geldt: Vol is vol en
te laat is te laat! Opgeven kan al
direct, uiterlijk t/m 31 oktober.

Voor de agenda!
 10 november 2017: zwemmen

Opgeven voor
activiteiten
Opgeven voor activiteiten verloopt
sinds kort via de website van onze
buurtvereniging.
Ga
naar
www.neiehuukske.nl. Rechts in het
menu klikt u op “aanmelden
activiteit”. Bij activiteit vult u in
“Kindermiddag
t/m
groep
5”
“Kindermiddag groep 6 t/m 15 jaar”
of “Escaperoom”. (S.v.p. voor elke
activiteit een apart aanmeldformulier
invullen!!) Bij naam/namen vult u de
naam/namen van alle personen in die
u op wilt geven voor de betreffende
activiteit. Wilt u bij de kindermiddag
voor de kleintjes bij opmerkingen
s.v.p. aangeven of u als ouder(s) ook
mee gaat?

Z.O.Z.
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Als u op verzenden klikt, ontvangen
wij uw opgave. U ontvangt een
automatische bevestigingsmail dat
uw opgave ontvangen is. LET OP:
Deze mails kunnen bij de SPAM op
uw computer terecht komen. Kijkt u
dus, als u niks ontvangen heeft, eerst
even daar.
Mocht u nog vragen hebben of mocht
het opgeven via de site (nog) niet
lukken, dan kunt u even contact
opnemen door een mail te sturen
naar info@neiehuukske.nl.

Geboren
Fayenne Pas! Wij wensen Jeroen
en Rhiannon veel geluk met hun
dochter, en Raely, Kylan, Felicia
en Cherena ook met hun kleine
zusje. Van harte gefeliciteerd
samen!

