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Halloween 

Heb je de spin onder die auto gezien? En de zingende pompoenen? Of dat spookhuis op de Zandweg? Wat waren de 
kinderen en ouders enthousiast. Iedereen die mee hee> geholpen, een hele dikke dank jullie wel. Het was zeer 
geslaagd en hopen dat we volgend jaar nog iets groter kunnen griezelen… 

Pieten  

27 november is het weer Ejd voor de buurtpietjes! Voor alle kindjes tot en met groep 8 hee> Sinterklaas leuke 
kadootjes uitgezocht. Vanaf 10.30 uur lopen onze vrolijke Pieten door de wijk om lekkers uit te delen en kinderen blij 
te maken.  

Workshop 

Voor de dames van de buurt hebben we bedacht om weer eens een keer een leuke workshop te doen. We gaan 12 
december bij Janna een mooi kerststukje maken. Er is plaats voor 16 dames, dus geef je snel op: 
info@neiehuukske.nl. Opgeven kan t/m 5 december. Vol = vol 

Niet schaatsen, maar skiën  

In het vorige buurtnieuws hebben wij vermeld dat wij met de kinderen gaan schaatsen, maar de schaatsbaan is 
waarschijnlijk tot januari gesloten. Nu hebben we bedacht om te gaan skiën, hoe leuk is dat!! Op 29 december willen 
we met 20 kinderen (maximaal) gaan skiën bij de Wijchense berg. Deze acEviteit is voor kinderen vanaf 6 jaar. We 
worden om 15.00 uur daar verwacht en zijn rond 17.00 uur weer thuis. Om 14.00 uur verzamelen bij ’t parkje aan de 
Korte Spruit. Opgeven kan tot 21 december en laat even weten of je papa/mama kan rijden. Info@neiehuukske.nl  

Bankje 

Het grasveldje op de hoek van De Vang en Het Spoor is opnieuw ingezaaid en krijgt een nieuw bankje. Het bankje van 
Harry Bardoel is verhuisd naar het speeltuintje aan de Korte Spruit.  

Halfvasten 

18-3-2023.. dat duurt nog wel even, maar wij hebben bedacht dat het een goede datum is voor een après-ski feestje. 
Zet alvast in je agenda!! 

Kalender  

27 november Pieten 

12 december workshop  

29 december skiën  

18 maart 2023 après-ski party 

mailto:info@neiehuukske.nl
mailto:Info@neiehuukske.nl

