Buurtvereniging

‘tHeuveleind

___________________________________________________________________________

Nieuwsbrief juli 2014
Buurtverenigingnieuws:
Wederom een verzoek aan jullie: ivm werkzaamheden van één van onze kartrekkers, kan hij minder doen
voor de buurtvereniging dan hij zou willen. Graag willen wij dan ook een oproep doen voor kartrekkers.
Een kartrekker neemt 1 activiteit voor zijn/haar rekening per jaar.
Natuurlijk zijn wij ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bovendien stellen wij input van jullie kant tav
nieuwe activiteiten op prijs.
Diana van Weert zal als vertegenwoordiger van de buurtvereniging Heuveleind zitting nemen in de
stichting voor de opbouw Vlinderhei. Ze noemen zich op dit moment: Initiatiefgroep Vlinderhei!!

Wat is geweest:

Pitch and Putt:

Paasactiviteit:

20 of 21 September wordt dit festijn weer georganiseerd.
Het is een gezellige avond waar leden de gelegenheid
krijgen om op een ontspannen manier kennis te maken
met golfen, op een baan met korte holes. De avond is ook
geschikt voor jeugdige leden. Zo kan er ook in
gezinsverband meegedaan worden. Let op de
uitnodiging.

De activiteit was een zeer geslaagde bijeenkomst.
Lekker zoeken in alle hoeken. Grote en kleine
kinderen: iedereen heeft het naar zijn zin gehad.

Tennistoernooi:
Dit jaar kon het toernooi helaas niet doorgaan.
Vanwege de BesseBesse en een ouder-kind toernooi
was de baancapaciteit bij Smashing onvoldoende.
We hopen het volgend jaar wel weer te kunnen
organiseren.

Voorjaarswandeling:
De wandeling onder leiding van een IVN-gids was
geslaagd. Helaas waren er weinig leden bij aanwezig.
We hebben gelopen in de Paljaart. Dit is een zeer nat
gebied waardoor er een keur aan beestjes en
planten waren te bewonderen. Na afloop werd er
soep gegeten en nog nagenoten van deze
inspanning.

Garage-sale:
De sale zal weer worden gehouden op zondag 5
oktober. Nadere gegevens volgen.

Wat gaat komen:
Samenloop voor Hoop:
24-uurs wandelestafette: loop mee
en sta stil bij kanker
Inmiddels is deze organisatie in volle gang. We doen dit
samen met BV Heivelden. 25 mensen hebben zich al
opgegeven om mee te lopen. Natuurlijk is er ook nog
plaats voor jou!!

Lichtjesroute:
Ook dit jaar zal er weer een bus met mensen uit
Heuveleind en Heivelden, met een gids de route gaan
rijden. Nadere informatie volgt nog.

Activiteiten:
Januari

Vrijwilligersavond (2e woensdag 11 jan)

Februari

Carnaval (zaterdag)
ALV

Maart
April

Pasen (week voor pasen)
Paasstukjes maken

Mei

Voorjaarswandeling

Juni

Tennistoernooi

Juli

(Geocaching)

Augustus/
september

Pitch and putt

September

Samenloop voor hoop

Oktober

Garagesale (altijd 1e zondag in oktober)
Lichtjesroute
Halloween (liften mee met Heivelden)

November
December

Sinterklaas
Kerststukjes maken

