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Activiteiten in najaar 2021

Steunactie Daniël gaat door

De corona is steeds beter
beheersbaar. Gelukkig gaan de
versoepelingen door. Zoals we in
de eerdere nieuwsbrieven
aangaven, houden we dit
nauwlettend in de gaten. Voor ons
staat hierbij de veiligheid van onze
deelnemers en vrijwilligers steeds
voorop.

Zoals eerder is geschreven is er
vanuit zijn vriendenkring door
Willeke Hammink een
steunactie opgezet met als doel
om gelden in te zamelen voor
zijn revalidatie in de
thuissituatie. De steunactie
heeft de titel “Daniël doet het”
en is te vinden op:
https://steunactie.nl/actie/danieldoet-het?donatie=succesvol.

Het bestuur is alvast samen met
de evenementencommissie aan
de slag gegaan met de
voorbereidingen voor een tweetal
activiteiten in het najaar.

Op 3 oktober wordt er ’s middags
door de evenementencommissie
een gezinsactiviteit georganiseerd.
De exacte invulling is op dit
moment nog niet bekend. Maar de
strekking heeft nauw te maken
met “Happen en Trappen”, voor
zowel volwassenen als kinderen.
U kunt zich alvast aanmelden bij
Gerrit Meutstege van de
evenementencommissie of bij
Greta Meutstege, secretaris a.i.

Op zaterdag 18 december vindt ’s
middags de traditionele
Kerstborrel plaats. De
voorbereidingen zijn opgestart.
Zet beide data in uw agenda en
doe mee!

Iedereen van onze
buurtvereniging, die deze actie
een warm hart toe draagt, kan
via deze site doneren. Deze
actie zal binnenkort ook op onze
website te zien zijn. Op dit
moment staat de teller op circa
14.000 euro.

De Ideeënbus
Het bestuur is nieuwsgierig
naar jullie ideeën!
We zijn hierbij nog specifiek
op zoek naar passende
activiteiten voor volwassenen
en voor kinderen.
Laat je creatieve brein gaan
en deel het met ons!

De ideeën kun je per mail
sturen aan onze secretaris.
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Zomervakantie
Het bestuur wenst iedereen
alvast een fijne zomer en
een mooie vakantie toe.
Hopelijk komt u op de
vakantieplek zoals u deze
voor ogen heeft.
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