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Algemene ledenvergadering

Woensdag 23 maart is de jaarlijkse ledenvergadering. Let op: de vergadering is dit jaar bij De Spijker, Grotestraat 28
Beers. We starten om 20.30 uur. De agenda vind u op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Pasen

Op zaterdag 16 april komt de paashaas weer langs met een lekkere verrassing voor onze leden. Houdt de omgeving
van uw voordeur in de gaten…

Ook gaan we deze middag met de kinderen iets leuks doen. We gaan namelijk naar de Wanroijse Bergen om lekker te
klimmen, klauteren en spelen met elkaar. Van de allerkleinsten tot en met groep 8 mogen mee. Ook ouders zijn van
harte welkom. Aanmelden kan via de site: info@neiehuukske.nl. Kinderen en 1 ouder betalen wij. Wil je met 2 ouders
mee, dan is de 2de ouder voor eigen kosten. We hopen op lekker weer, zodat we veel buiten kunnen spelen. Wij
nemen koffie, thee, limonade en lekkers mee! Graag ook opgeven of je kan rijden en eventueel hoeveel kinderen of
ouders je mee kunt nemen.

Website

We hebben wat problemen gehad met de site en de mail. Maar we hebben een heus computergenie in de buurt
wonen en deze heeft alles voor ons opgelost! Nu zijn we weer up to date. We hebben een mooie site, dus neem
gerust een kijkje: www.neiehuukske.nl.  Heeft u tips of opmerkingen? Laat het weten zodat we hiermee aan de slag
kunnen gaan.

Oud papier

De papiercontainer staat niet meer in onze buurt. Er is het een en ander verandert bij de gemeente, waardoor wij
hebben besloten om samen te werken met de basisschool. Voor het aanbieden van oud papier kunt u in de oneven
weken op dinsdag (18.00 - 20.00 uur) naar Burgemeester v.d. Braakplein.

Voor in de agenda

23 maart: algemene ledenvergadering

16 april: paasactiviteit

23 april: film + maccie voor oudere jeugd (13 tot 18 jaar)

21 mei: activiteit voor volwassenen

9 juli: Marc Derks voetbaltoernooi

3 september: burendag

29 oktober: Halloween
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Agenda algemene ledenvergadering woensdag 23 maart a.s.

20.30 uur bij De Spijker.

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering 21-09-2021

3. Jaarverslag secretariaat

4. Jaarverslag financieel

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie

7. Bestuursverkiezing

8. Mededelingen vanuit bestuur en commissies

9. Rondvraag

10. Sluiting


