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  Hallo leden,  
 
Klootschieten       
 
Zondag 3 september is er het Open Hengelose Klootschietkampioenschap. 
 
Inschrijven tussen 13.00 en 14.00 uur bij het mottenhok. Er mag worden meegedaan met een dames, heren, 
gemengd (maximaal 2 heren) of een jeugdteam.   
Een team bestaat uit minimaal 3 personen. Mocht je niet genoeg mensen bij elkaar kunnen krijgen, dan is dat 
geen probleem;  er zal dan ter plekke nog een team gevormd worden.   
De inschrijfkosten bedragen € 10,00 per team. Men mag geen lid zijn van een klootschietvereniging en er wordt 
uitsluitend met materiaal van de Noabers gegooid.   
 
Na afloop is er gelegenheid tot gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.    
 
Stel een team samen en doe mee! 
 
Ballonkaartjes buurtfeest  
Tijdens het laatste buurtfeest hebben de kinderen ballonnen opgelaten. De teruggekomen ballonkaartjes kunnen 
tot eind september worden ingeleverd bij  Marisca Hissink, Memelinkdijk  6a   
 
Bingo 
 

   Op vrijdag 6 oktober organiseren we een bingo. Aanvang 20.00 uur in het mottenhok. 
Er worden 10 rondes gespeeld (€ 0,50 per bingokaart). Per ronde kunnen 3 prijzen worden gewonnen, variërend 
van food tot non-food. Altijd weer gezellig!! 
 
Monkey Town 
Op woensdag 18 oktober is er een leuke middag voor onze allerjongste leden. 
We willen met de kinderen naar Monkeytown in Doetinchem. 
Vertrek om 13.00 uur vanaf het Mottenhok. We zijn daar ongeveer om 16.00 uur terug waar we nog een patatje 
met wat erbij gaan eten.  
Opgave bij Chantal Claver Tel. 461338 (na 19.00 uur a.u.b.) voor 14 oktober. 
Voor de kinderen tot en met groep 8 basisschool. 
 
 
Bestuurswijziging:  
Angelique Breukink heeft aangegeven om per 1-8-2017 te stoppen met haar activiteiten voor het bestuur van de 
Noabers. Wij bedanken haar voor haar inzet voor al die jaren die ze actief was voor de vereniging.  In de 
jaarvergadering van 2018 zullen we officieel afscheid van haar nemen. 
 
 
Activiteitenkalender 2017 

       
? november   Buitenactiviteit voor iedereen boven de 10 jaar.  

 
 
Het bestuur 
Maria Berendsen voorzitter  467368  Wilco Harmsen   secretaris 06-53893153 
Toos Sloot  penningmeester 461871 Erwin Jochemsen         06-27527838  
Marisca Hissink    463015 Jochem Zweverink    461701 
Herbert Verstege   06-44996303 
Chantal Claver    461338  
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