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Lieve buurtgenoten,
Als ik dit voorwoord schrijf is het al volop zomer
in Mei, warme en zonnige dagen met temperaturen van 30 graden, over het weer is altijd wel wat
te zeggen.
We heten Thil en Wieps Poels van harte welkom
als nieuwe leden.
Binnenkort staat de jaarlijkse fietstocht en het
gezellige straatfeest weer gepland en wel op zaterdag 17 juni a.s.
Meer informatie staat vermeld in dit nestbericht.
Dus geef je massaal op, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
Examen kandidaten wachten gespannen op de
uitslag, succes!
Vierdaagse wandelaars ook succes en veel plezier!
Rest mij nog om jullie een prettige vakantie toe
te wensen met hopelijk mooi weer, elders of hier
in ons eigen land.

via de website: zie hier boven
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Tot ziens, groetjes Marianne
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WANDELTOCHT 2018

geschreven door Nelly

Zondagmorgen 15 april om 9.30 uur verzamelen bij
Theo en Agnes. Er waren 16 wandelaars op deze zonnige ochtend en met 4 auto’s gingen we naar de Plasmolen.
Nadat we de auto geparkeerd
hadden en de rijksweg overgestoken waren, gingen we richting de St. Jansberg.
Door ‘n prachtig natuurgebied,
met voor ons behoorlijk hoogte
verschil. Na zo’n 3,5 km vonden
we ‘t unaniem te kort en hebben er nog ‘n kleine ronde aan
vastgeknoopt, uiteindelijk hebben we 5,76 km gelopen en
kwamen we bij ons koffieadres
“Ijssalon Clevers” aan.
Na wat heen en weer geschuif
met tafeltjes en stoelen zaten
we in ‘n mooie kring.
Toen kwam de verrassing:

Koffie van het huis, alleen Monique kreeg thee van het huis,
’n heerlijke traktatie wat verschillende van onze groep nog
niet kenden (is aan te bevelen).
Na heerlijk uitgerust te zijn,
ging iedereen met ‘n voldaan
gevoel naar huis.
Rond 12.30 uur waren we weer
in Bergen en was deze morgen
’n fijn begin van deze zondag.
We hopen dat iedereen genoten heeft, wij in ieder geval wel.
Vele groetjes en hopelijk tot
volgend jaar.

Beste buurtgenoten,
Zoals jullie wellicht weten is zaterdag 23 juni het jaarlijkse
buurttoernooi.
(Niet met Pinksteren dit jaar!!)
Al jaren doen we mee aan dit
buurttoernooi met mensen uit
onze buurt.
Dit jaar hopen wij, De Schilders, weer met één voetbalteam en twee volleybalteams
deel te nemen. Dave Krebbers
neemt contact op met de voetballers.
Vorige jaren zijn de volleybalteams opgedeeld in een ‘fanatiek
team’
en
in
een
‘aanstromend talent/recreatief
team’ o.a. voor onze jonge volleyballers.
Wellicht dat je verleden jaren
hebben meegedaan tijdens het
buurttoernooi met De Schilders. Misschien ook niet. Zou je
het leuk vinden dit jaar mee te
doen met voetbal of volleybal?
Laat even weten in reactie op
deze mail.
Natuurlijk spelen we ook dit
jaar weer met eigen shirts
dankzij onze buurtsponsoren
“Dave the safe” (Krebbers Advies) en Peter (Bloemisterij P.
Lucassen) en Camiel als maker
van het logo!
Voor
de
andere
kledingstukken/benodigdhed
en (zoals broekjes en sokken)
moeten jullie zelf zorgen.
Op de dag zelf vragen we per
persoon €1 als bijdrage voor
het inschrijfgeld.
We hopen dat we er een weer
een mooi en gezellig buurttoernooi van maken met een schitterend resultaat! We hebben
iets om te verdedigen. Let’s go
Schilders, let’s go!
Graag tot de 23ste juni!
Groet,
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Uitnodiging fietstocht en straatfeest 2018
Hallo Buurtleden,
Op zaterdag 16 juni staat onze jaarlijkse fietstocht en het straatfeest gepland.
De organisatoren zijn druk bezig met de voorbereidingen van de tocht en het
feest. De vertrekplaats dit jaar is op

Jacob Marisstraat 14 om 13.30 uur.
Er is een mooie tocht uitgezet en er kan gezellig gefietst worden. Na de fietstocht zal aansluitend het straatfeest en een eenvoudige barbecue plaatsvinden.
Hier bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een drankje iets van de
barbecue te nuttigen. Dus een broodje hamburger, broodje worst, broodje frikandel etc. Alles is verkrijgbaar tegen betaling van 1 munt (= €1).
We willen jullie vragen je op te geven voor zowel de fietstocht als het straatfeest zodat we enig idee hebben hoeveel we ongeveer in moeten kopen.
Lever onderstaande bon vòòr 10 juni in bij:
Hennie du Porto, Jozef Israelstr. 13.

We hopen op een grote opkomst op 16 juni.

Familie ..................................................................... geeft zich op voor

O
O

FIETSTOCHT ............. volwassenen en ............... kinderen
STRAATFEEST ........….. volwassenen en .............. kinderen

Natuurlijk is hulp altijd welkom, dus geef even aan of je kunt helpen bij:

O
O
O

opbouwen tent

(zaterdag 16 juni, 10.00 uur) en/of

afbreken tent

(zondag 17 juni, 10.00 uur)

extra hulp met opruimen

(zondag 17 juni, 10.00 uur)
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