Rembrandtstraat
van der Helststraat

NIEUWSBRIEF BUURTVERENIGING ALTEVEER
PASEN
Op 2e paasdag (17 april) is het weer tijd om te kijken waar de paashaas zijn eieren heeft verstopt. Wij hebben met de
paashaas afgesproken dat hij de eieren in het Ommer bos verstopt. We verzamelen om 09:30 uur bij de speeltuin en
vertrekken gezamenlijk, met de fiets, naar het Ommer bos. Er zijn 2 zoekgebieden; 1 voor de kids t/m 6 jaar en 1 voor
de kids van 7 tot 99 jaar. Ook voor degene die niet willen zoeken is er genoeg te drinken en wat lekkers. Mocht het
slecht weer zijn dan wordt het eieren zoeken verplaatst naar de Rembrandtstraat.
Opgave kan middels onderstaande antwoordstrook of via info@buurtverenigingalteveer.nl

KONINGSDAG
Op 27 april is het weer koningsdag! Om er als buurt wat meer een oranje tintje aan te geven willen wij de straat
versieren. Het versieren gebeurt in het weekend voorafgaand aan Koningsdag. We houden het simpel met wat vlaggen
en slingers. Natuurlijk laat iedereen die dag de Nederlandse driekleur met oranje wimpel wapperen.

KINDERSTRAAT
Onze buurt is aangemerkt als kinderstraat! Dit betekent dat wij 4 keer per jaar een speelactiviteit voor de kinderen
organiseren. Dat wil zeggen dat op de kinderspeelmiddagen een klein gedeelte van de straat wordt afgesloten. Hier
wordt u uiteraard tijdig over geïnformeerd. De data voor 2017 zijn: 17 mei, 14 juni, 12 juli en 23 september (burendag).
De middagen zullen starten om 14.00 uur!
De eerste keer wordt uiteraard groots gevierd met een officiële opening
(met special guest!) voor jong én oud! We hopen u dan ook allemaal te zien!
IN DE AGENDA...
In het kader van een sportieve buurtvereniging willen wij op 13 mei 2017 een leuke sportactiviteit ondernemen, evt. met
een gezellige picknick. Details hierover volgen nog, maar vergeet de datum niet alvast in de agenda te noteren!

Ja, ik ga/zoek mee met Pasen
o
o

Aantal kinderen < 6 jaar:
Aantal kinderen/volwassenen > 6 jaar, leeftijd(en):

Naam:
Adres:
E-mail:
Antwoordstrook s.v.p. inleveren bij uw contactpersoon of op Rembrandtstraat 27

