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Kindermiddag
Zaterdag 20 oktober 2018
Op zaterdag 20 oktober is het weer
zover, dan is het “kindermiddag”
voor alle kinderen en jeugd t/m 15
jaar.
0 t/m 7 jaar:
Wegens succes herhaald: Ook dit jaar
gaan alle kinderen t/m 7 jaar 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 10
oktober aanstaande. Geef ook even
aan of papa en / of mama meegaan
i.v.m. het reserveren van een tafel
voor alle kinderen en volwassenen
samen.

waar je hart sneller gaat kloppen,
want je verlegt je eigen grenzen!!
We vertrekken deze middag om 13.15
uur vanaf het parkje aan de Korte
Spruit. Van 14.00 – 16.00 wordt er
gesprongen en om 16.30 uur staan er
voor alle kinderen frietjes klaar. We
verwachten rond de klok van 17.30
uur weer terug in Beers te zijn.
Voor Pret-Inn JUMP moet je
minimaal 8 jaar oud zijn. Kinderen
van 8 jaar (en ouder) die het leuker
vinden om nog gezellig mee te gaan
naar de binnenspeeltuin, in plaats
van naar Pret-Inn JUMP, mogen zich
uiteraard ook opgeven voor de
binnenspeeltuin.

Even voorstellen

De keuze om als penningmeester aan
de slag te gaan binnen het bestuur,
was gezien mijn achtergrond al snel
gemaakt.
Ik hoop dat ik de komende jaren mijn
bijdrage kan leveren, ik heb er in
ieder geval zin in.

Geboren




Noë, dochter van Rik Broeren
en Linda Wingens.
Jurre, zoon van Teun Janssen
en Iris Gijsbers.
Noah, zoon van Rudi en
Lisette Minkhorst, broertje
van Amy en Xavi.

Van harte gefeliciteerd allemaal!

We vertrekken deze middag om 13.15
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.
Mijn naam is Nicolai Keijzers, 44 jaar,
ben al mijn hele leven woonachtig in
Beers. Sinds augustus 2007 getrouwd
met Suzanne. We hebben 2 kinderen,
Thijn (9 jaar) en Siem (7 jaar). In het

Voor de agenda!


16 november 2018:
Zwemmen Sportiom
Den Bosch



25 november 2018:
Pieten aan huis

dagelijks leven ben ik werkzaam bij
Idealogistic Verhoeven in Uden, waar
8 t/m 15 jaar:
Ook met de oudere kinderen reizen
we dit jaar af naar Malden, en wel
naar Pret-Inn JUMP. Een jumphal
zoals nergens anders. Gezellig en
supercool tegelijk. Vette trampolines,
een klimmuur, een survival baan, een
evenwichtsbalk, een groot kussen
waar je vanaf zo’n twee meter op
springt en nog veel meer. Een plek

ik sinds begin 1998 werk als financial
controller. In het kort komt het erop
neer dat ik verantwoordelijk ben
voor de juiste en tijdige
cijferrapportage aan het
managementteam.
Mijn hobby's zijn voetballen, op
vakantie gaan en jeugdleider zijn van
Siem bij HBV JO9-1.

En het duurt weliswaar nog een
hele tijd, maar deze kunt u ook
alvast noteren:


13 april 2019:
PUBQUIZ

