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Beste leden van buurtvereniging De Noabers.
Uitnodiging voor de volgende activiteiten:
*Maandag 15 Mei (2e Pinksterdag) Trekkertocht voor oude trekkers.
Na een geslaagde rit in 2015 zijn een aantal mannen alweer bezig met de tocht voor dit jaar.
Heb je geen oude trekker en wil je toch graag mee, neem dan contact op met de organisatie.
Vertrek is om 12.45 uur vanaf het Mottenhok. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn in het
Mottenhok. Hierbij zal ook wat te eten zijn.
Opgave bij Gerrit Drenten, tel. 554106 of Andre Teunissen, tel. 467226.

*Zaterdag 28 Mei Seniorenmiddag. Deze middag is bestemd voor leden van ongeveer 60 jaar en ouder.
Programma voor deze middag: aanvang 14.00 in het Mottenhok met koffie of thee.
We hebben dit keer een DVD van 1000 jaar Hengelo op het programma staan
Daarna nog een korte quiz. We sluiten de middag af met een lekkere pannenkoek.
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.
Opgave a.u.b. voor 24 mei bij Toos Sloot, tel. 461871, of Maria Berendsen, tel. 467368
Of per mail: mhwberendsen@hotmail.com
Als er problemen zijn met vervoer, dan horen we dat graag en kunnen we wat regelen.
Er komt geen aparte uitnodiging voor deze middag.

*Zondag 12 juni Fietstocht of wandeltocht, met daarna gelegenheid tot barbecueën.
We hebben ditmaal naast de fietstocht ook een wandeltocht van ongeveer 8 km uitgezet. De keuze is aan jullie.
Aanvang tussen 13.30 en 14.00 uur bij het Mottenhok voor beide activiteiten.
Kosten deelname 3 euro pp. Inbegrepen 1x koffie/thee en 1 drankje in de rustpauze onderweg.
Voor de BBQ kunt u vlees kopen, wij zorgen voor stokbrood en sausjes.
Graag tot ziens !
Activiteitenkalender 2016
1 juli
Buurtfeest met activiteit voor jong en oud
2 juli
Buurtfeest: kinderspelen, vogelschieten, vogel knuppelen en feestavond
4 september
Klootschietkampioenschap van Bronckhorst
17 oktober
Kindermiddag
?? november
Buitenactiviteit voor iedereen vanaf 10 jaar

Het bestuur
Maria Berendsen
Wilco Harmsen
Toos Sloot
Angelique Breukink

voorzitter
467368
Jochem Zweverink
secretaris
06-53893153 Herbert Verstege
penningmeester 461871
Erwin Jochemsen
461439
Marisca Hissink

461701
06-44996303
06-27527838
463015

