
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief:  

- Evaluatie Paardenmarkt 

- Inschrijven themafeest & BBQ 

- Aankondiging reisje Linnaeushof & 

paintballen 

EVALUATIE PAARDENMARKT 
Dankzij de vrijwilligers die ons hebben 

geholpen tijdens de paardenmarkt hebben we 

met de fietsenstalling & lotenverkoop bijna 

€700,- verdiend die we kunnen besteden aan 

de kinderen. Met het regelen van het verkeer 

ontvangen wij aan het einde van het jaar nog 

een gift van de stichting Paardenmarkt 

waarvan we één van de jaarreisjes weer 

kunnen betalen.  

 

Zonder alle vrijwilligers die ons hebben 

geholpen hadden we dit als bestuur niet waar 

kunnen maken, daarom willen we iedereen via 

deze weg nogmaals hartelijk bedanken!  

 

Denkt u als vrijwilliger aan de uitnodiging van 

de paardenmarktbarbecue van zaterdag 22 

juni aanstaande?  

INSCHRIJVEN THEMAFEEST 
COWBOYS EN INDIANEN & BBQ 

Vorig weekend hebben alle leden en 

donateurs een folder in de bus gehad voor het 

themafeest ‘Cowboys en indianen’ en de 

aansluitende barbecue.  

De inschrijving hiervoor sluit aanstaande 

zondagavond 23 juni. Denkt u daarom nog 

even aan het inschrijven? Geld mag zowel 

contant ingeleverd worden als overgemaakt 

naar ons rekeningnummer. Zie onze folder 

voor meer informatie  

KLIK HIER VOOR FOLDER  

 

 

 

 

AANKONDIGING  
REISJE LINNAEUSHOF  

& PAINTBALLLEN 
Op zaterdag 21 september gaan we met de 

kinderen van 4 t/m 9 jaar* naar Linneaushof. 

Zet u dit vast in de agenda? We verwachten 

de hele dag met de kinderen op stap te zijn.  

Op zondag 22 september gaan we met de 

kinderen van 9 t/m 13 jaar* paintballen. Zet u 

dit vast in de agenda? We verwachten dat dit 

een middagprogramma wordt.  

Na de zomervakantie kunt u hiervoor 

inschrijven. We zoeken dan ook ouders om te 

begeleiden.  

 

 

*Kinderen van 9 jaar mogen kiezen of ze mee 

gaan naar Linnaeushof of gaan paintballen. Is 

uw kind geen 9, 

maar wil het 

toch liever met 

de andere 

groep mee? 

Overleg dan 

even met 

iemand van het 

bestuur. Er is 

een hoop 

mogelijk 😉 

Namens het bestuur, 

Anita Hardy, Hans Timmers, Laura Werring, 

Remco Zoeteman & Jasper van der Wilt. 
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