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 Bingo 
 
 Op vrijdag 18 maart 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.  
 

Pasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paaseieren zoeken.  
Op 1e paasdag gaan we om 15.00 uur eieren zoeken in het beukenbosje tegenover Slotsteeg 9. De paashazen zijn 
er ook. Alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met de lagere school zijn uitgenodigd.  
Er is ranja voor de kinderen en koffie en thee voor de ouders. Bij Pasen horen ook gekookte eieren, die hebben we 
voor de liefhebbers. Na afloop krijgen de kinderen iets lekkers mee. 
 
Paasvuur 
‘s Avonds hebben we het jaarlijkse paasvuur. De avond begint om 20.00 uur, waarna we zo spoedig mogelijk de 
houtstapel willen aansteken. Onze schutterskoning Andree Bruil, knuppelkoningin Betsie Groot Roessink en 
jeugdkoning Tim Barink zijn hiervoor gevraagd. 
Kom allemaal en neem familie, vrienden en buren mee. Kinderen kunnen zich onder andere vermaken met het 
bakken van een broodje. De Noabers zorgt voor de innerlijke mens en onze lokale orgelman ‘MARC~ZzZ’ is 
aanwezig voor een gezellig muziekje. 
 
Hout  kan worden gebracht bij de familie Zemmelink, Slotsteeg 11. Graag door de week vooraf bellen met de 
familie Zemmelink, 46 10 28, of met Wilco Harmsen, (06) 53 89 31 53. Op de zaterdagen kan het hout zonder 
bericht tussen 13.00 en 16.00 uur worden gebracht. Er mag uitsluitend schoon snoeihout worden gebracht en het 
hout mag maximaal een diameter hebben van 15 cm. 
 
Contributie 
In de ledenvergadering is besloten de contributie voor 2016 ongewijzigd te laten. 
Lid vanaf 18 jaar           € 7,50 
Gezin                           € 15,00 
De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL65 RABO 0327 4231 61 t.n.v. “De Noabers” 
te Hengelo (Gld). Na de bingo komt er € 1,- bij. 
 
Activiteitenkalender 2016 
22 april   Toneel 
16 mei   Trekkertocht (2e Pinksterdag) 
29 mei   Seniorenmiddag 
12 juni   Zomeractiviteit 
1 en 2 juli  Buurtfeest 
4 september  Klootschietenkampioenschap van Bronckhorst 
17 oktober  Kindermiddag 
? november  Buitenactiviteit voor iedereen vanaf 10 jaar 
 
Het bestuur 
Maria Berendsen  voorzitter 467368   Wilco Harmsen  secretaris     06-53893153 
Toos Sloot  penningmeester  461871  Erwin Jochemsen             06-27527838 
Angelique Breukink   461439  Marisca Hissink        463015  
Jochem Zweverink   461701  Herbert Verstege               06-44996303 
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