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Lieve buurtgenoten,
En ineens is het herfst. De blaadjes beginnen al van de bomen te
vallen, het is ’s morgens koud als je opstaat. Gisteren zelfs ijs op de
houten brug bij het Eendenmeer ( meeuwenven). De verwarming
mag weer aan. Dat waren we niet meer gewend. Wat een prachtige en lange zomer hebben we gehad. Het leek wel of we met z’n
allen naar Spanje waren verhuisd. Barbeques en lange zomeravonden met vrienden in de tuin zitten. Sproeien, sproeien, sproeien. Ik
hoop dat jullie planten het allemaal overleefd hebben.
En nu, bijna oktober mag iedereen weer beginnen aan het winterklaar maken van diezelfde tuin. Snoeien, snoeien, snoeien.
Dan hebben we daarna ook ontspanning nodig. Gelukkig komt de
eerste activiteit van de buurt er alweer aan. De KletsKienKwis
avond. Misschien niet de wildste avond van de buurtvereniging,
zeker wel een van de gezelligste zoals de vaste bezoekers weten.
De organisatie is er al weer druk mee, de prijzenkast is weer behoorlijk gevuld, de boodschappenlijst is alweer gemaakt en we hopen op 12 oktober dan ook velen van jullie te mogen begroeten.
Tot slot:
Voor de voetballiefhebbers onder jullie: er is een nieuw team bij
Montagnards dat jullie kunnen aanmoedigen. Een superenthousiast damesteam waarin ook een aantal meiden uit onze buurt
speelt en dat ook al weet hoe de derde helft werkt. Wellicht iets
leuks voor een mooie zondagmiddag.
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Dan wordt in onze buurt druk gebouwd. Aan de
vroegere bibliotheek, ik ben benieuwd wanneer ze
klaar zijn en wat er dan precies allemaal in zit. Ook
zijn er werkzaamheden aan de Anthoniusstraat, net
buiten de buurt maar velen van jullie zullen er regelmatig langkomen, vooral de familie Krebbers ;).
Hoewel, die werkzaamheden lijken maar niet te beginnen. Een meer-jaren plan wellicht. We zullen het
zien.
Ik ga nu lekker met mijn hond het bos in, genieten
van de prachtige natuur waar we in wonen en hoop
jullie allen snel weer te zien.
Sonja

Wilt u hier samen met uw kind of kleinkind bij
aanwezig zijn
Meldt u dan aan, dat vinden we fijn
Gezien de hoeveelheid werk die nog moet worden
verzet
Hebben wij de UITERSTE AANMELDDATUM OP 14
NOVEMBER GEZET
Dan hebben wij nog een verzoek
Er moeten verhalen in het grote boek
Dus schrijf iets op over uw kind of kleinkind
Zodat Sint dit in het grote boek vindt
Dan heeft hij voor ieder kind een persoonlijk woord
En dat is toch zeker zoals het hoort
Wij zorgen voor een passend present
Dus meldt u aan, zorg dat u erbij bent
Ik meld me aan voor de sinterklaasviering op zaterdag 24 november

Knutselen voor Sint Maarten

Naam kind(eren): ………………………………………………….

Hallo jongens en meisjes in november is het weer
Sint Maarten en net als andere jaren willen wij met
alle kinderen van de buurt een mooie lampion maken. Het knutselen is op woensdag 7 november van
14.15uur tot ca.15.45uur.

…...............................................................................

Wij zorgen voor alle spulletjes, maar trek kleren aan
waar je lekker in kunt knutselen. Misschien heeft
papa of mama ook wel zin om te komen helpen.
(we gaan knutselen bij Femke: Jacob Marisstraat 15)
Je
kunt
je
per
tomenfemke@home.nl.

e-mail

Leeftijd: …………………………………………………………………

Cadeau tip: ……………………………………………………………
Verhaaltje voor in het boek;
( gaarne het verhaaltje op een apart blaadje svp)
Inleveren voor 14 November bij Femke (Jacob Marisstraat 15) of per e-mail: tomenfemke@home.nl

opgeven:

Graag opgeven voor vrijdag 2 november!

Het is even geleden dat de Nijmeegse 4-daagse was, maar we willen toch nog Koos en
Koos en Sonja feliciteren met het behalen van
de finish. Weer een knappe prestatie.
En ook een felicitatie voor allen die onze eigen
vierdaagse hebben gelopen.

Tanja en Femke

Beste Buurtgenoten
De Sint wil jullie laten weten dat hij dit jaar
De kinderen van de buurt weer niet wil vergeten.
Dus op ZATERDAG 24 NOVEMBER om klokslag 16.00
uur
Begint in de pantry van DE SAMENSPRONG het grote
Sint en Piet avontuur
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Math Linders is 80 jaar geworden.
Math hartelijk gefeliciteerd met je 80 ste.
En dat je nog lang lid van onze buurt zult blijven.
Tevens willen wij Erik, Tanja en Yerne feliciteren met hun zoontje en broertje Yerne!
Nr. 2, maart 2018
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Ingezonden strip van Camiel Derkx

Hallo kinderen
Ook dit jaar willen wij met de kinderen van onze
buurt Sint Maarten vieren. De dag dat we onze lampionnen willen laten zien en wat lekkers op komen
halen is VRIJDAGAVOND 9 NOVEMBER.
Vindt u het leuk als wij tussen ca 19.00 en
20.00uur bij u een liedje komen zingen laat dat
dan even weten. Een email naar:
tomenfemke@home.nl
Of lever onderstaand strookje in voor woensdag 1
november bij Tom & Femke, Jacob Marisstraat 15.

Naam : ………………………………………..

Email : ………………………………………..

Telefoonnummer : ……………………………
(Wij laten nog even weten hoeveel kinderen ‘s avonds langs
komen)

GEBOREN:
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Kletskienkwisavond 2018
Het is weer tijd voor een gezellige buurtavond!
We nodigen jullie uit voor een avond met gezellig kletsen,
een beetje kwissen en een paar rondes kienen.
De organisatie is in handen van Agnes, Theo en Jos en David.
Wij zien jullie graag op:
vrijdagavond 12 oktober 2018 omstreeks 20.00 uur.
in de centrale hal van de Basisschool De Fontein in de Samensprong.
Wat heb je nodig?
· Een pen
· Kleingeld voor kienkaarten en consumpties à € 1,· Een goed humeur
Geef je z.s.m. op middels onderstaande strook of via www.hetschildersnest.nl
en kom meedoen!

Wij doen mee met de Kletskienkwisavond 2018 op vrijdag 12 oktober:
Naam:

……………………………………….

Volwassenen: …….
Kinderen:

…….

Gaarne opgeven vóór dinsdag 9 okt.
Strook inleveren bij Hennie du Porto,
Jozef Israelstraat 13.
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