NIEUWSBRIEF
Burendag
Op zaterdag 24 september 2016 is het burendag. Uiteraard doen wij als buurtvereniging hier aan
mee. Om 14:00 uur kunnen de kinderen, bij de speeltuin, diverse spelletjes doen en worden er
pannenkoeken gebakken. Voor de volwassenen zal er genoeg drinken en wat lekkers zijn om het
extra gezellig te maken. Om een inschatting te maken hoeveel kinderen en volwassenen deelnemen
(zodat wij voldoende versnaperingen kunnen inkopen) verzoeken wij u om voor 17 september 2016
op te geven via info@buurtverenigingalteveer.nl

Spookspeurtocht
Op zaterdag 22 oktober 2016 organiseren wij, in het kader van Halloween, voor de tweede keer een
spookspeurtocht in het Ommer-bos. Aanvang 18:30 uur, verzamelen 18:15 uur bij de speeltuin.
De doelgroep is kinderen v.a. 6 jaar, en uiteraard alle (jong)volwassenen, die willen griezelen in het
bos. Om dit tot een succes te maken hebben wij volwassenen (oudere kinderen) nodig die “spook”
willen zijn en volwassenen die de groepjes over het parcours door het bos willen begeleiden. De
kinderen mogen uiteraard een vriendje of vriendinnetje meenemen die niet woonachtig is in onze
buurt.
Deelname voor leden is gratis en voor niet leden 1 euro per persoon.
Graag voor 1 oktober 2016, via info@buurtverenigingalteveer.nl , opgeven hoeveel kinderen of
volwassenen er deelnemen, wie er als begeleider van een groep kinderen willen meelopen en wie er
als spook wil fungeren.

Digitale nieuwsbrief
De buurtvereniging Alteveer heeft een eigen website en e-mail. Om het sneller en eenvoudiger te
maken kunnen wij de nieuwsbrief digitaal aanbieden via de mail. Daarnaast wordt de nieuwsbrief,
jaarprogramma en het laatste nieuws, ook op de website geplaatst, www.buurtverenigingalteveer.nl.
Een ieder die de nieuwsbrief digitaal wil ontvangen i.p.v. de papieren versie verzoeken wij een mail
te sturen naar info@buurtverenigingalteveer.nl o.v.v. : Naam(en) en het e-mail adres waar men de
nieuwsbrief wil ontvangen.
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