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Hallo leden,
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.
Buitenactiviteit
Zaterdagavond 11 november buitenactiviteit voor iedereen boven de 10 jaar.
Zet dit vast in uw agenda, nader bericht volgt.
Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die graag mee willen helpen aan deze activiteit.
Opgave bij Marisca Hissink
Drone
Op zaterdag 23 september zijn er foto's en opnames gemaakt boven de Noordink met een drone. Onze gehele
buurtschap is in beeld gebracht. Deze opnames en foto's zijn bedoeld voor eigen gebruik en worden niet verstrekt aan
derden. Wanneer alles is gemonteerd willen we dit een keer aan onze eigen leden tonen.
Het kan zijn dat uw huis ook op deze opnames staat. Mocht u niet willen hebben dat uw huis wordt getoond in de film
of op de foto's, dan horen we dat graag van u. U kunt dit doorgeven aan een van de bestuursleden of mailen naar
info@denoabers.nl.
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