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Na 16 jaar vrijwilligerswerk heeft
Tonny enige tijd geleden besloten na
de jaarvergadering zijn taken als bestuurslid neer te leggen. Wij vinden
dit ontzettend jammer. Tonny heeft
zich vele jaren voor de volle 100%
ingezet voor onze buurtvereniging.
Wij zullen zijn inzet, enthousiasme en
humor missen. Gelukkig heeft Tonny
aangegeven dit jaar Beers Best nog wel
met ons te organiseren. We nemen dus
pas officieel afscheid van Tonny na 1
juli, maar willen Tonny wel alvast
heel hartelijk danken voor al het werk
dat hij in de afgelopen jaren als bestuurslid van onze buurtvereniging
verzet heeft. TONNY, BEDANKT!

Gezocht: Opslagruimte!

Uitnodiging ALV

Bent u of kent u iemand met een leegstaande schuur, stal of andere ruimte die
gebruikt kan worden voor de opslag van
onze spullen, dan zijn wij op zoek naar
u!

Graag nodigen wij alle leden uit voor
de Algemene Ledenvergadering, die
plaatsvindt op dinsdag 27 maart a.s.
om 20.30 uur bij ’t Wapen van Beers.
Agenda

Maandelijks zamelen we goed bruikbare
tweedehands spullen in voor de rommelmarkt tijdens ons zomerfestijn Beers
Best. Momenteel slaan wij deze spullen
op in de loods op de voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal. In verband met de sloop van dit gebouw zijn
wij met ingang van 1 juli 2018 op zoek
naar vervangende opslagruimte.

Paaseieren
zoeken

Wat zoeken we? Een leegstaande ruimte
van ongeveer 30 – 40 m2, waar we
maandelijks ingeleverde spullen in kunnen opslaan. Bent u of kent u degene die
wij zoeken, neemt u dan alstublieft even
contact met ons op? Dit kan door een
mail te sturen naar info@neiehuukske.nl
of door te bellen met Tonny Oppers
(315915) of Dave Grutters (372228).

Zaterdag 31 maart 2018

Alvast hartelijk dank!

Op zaterdag 31 maart 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 vanaf 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 24 maart a.s. via
info@neiehuukske.nl. Ook ouders zijn
van harte welkom!
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Opening.
Notulen ALV 2017.
Jaarverslag secretariaat.
Jaarverslag financieel.
Verslag Kascommissie.
Benoeming Kascommissie.
Marius Broeren is aftredend.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Dave
Grutters en Linda van Roij. Aftredend en niet herkiesbaar:
Tonny Oppers. Het bestuur
zoekt naar een opvolger.
Activiteitenkalender.
Mededelingen vanuit bestuur
en commissies.
Rondvraag.
Sluiting.

Agenda
Om alvast in uw agenda te noteren:
Damesactiviteit: zaterdag 26 mei
Herenactiviteit: vrijdag 1 juni
Marc Derks Toernooi: zat. 23 juni

Bowlen
Zaterdag 7 april 2018
We gaan weer bowlen met de jeugd van
groep 6 t/m 14 jaar bij Erica in St. Hubert
van 19.00 tot 20.30 uur. We vertrekken
om 18.30 uur vanaf het parkje aan de
Korte Spruit. Opgeven kan tot uiterlijk
zondag 1 april a.s. via
info@neiehuukske.nl. Geven jullie ook
door of jullie ouders kunnen rijden?

Beers Best: zondag 1 juli

