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Vind jij de weg terug?
Niet verdwalen in het maisdoolhof
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We hebben een nieuwe activiteit voor de kinderen. We gaan namelijk
dolen in het maisdoolhof in Udenhout. Zaterdagmiddag 13 september
mogen kinderen vanaf 4 jaar tot +/- 8 jaar mee om daar een themamiddag mee te vieren. Sneeuwwitje loopt door het maisdoolhof op zoek
naar de zeven dwergen maar........de boze stiefmoeder is er ook! Kom je
helpen om iedereen te vinden?
We vertrekken om 15.45 uur vanaf het zundappleintje. En we zijn rond 18.15 uur weer terug.
Je kan je vóór 1 september opgeven bij Sanne de Gier  31 26 90 of via e-mail
sannedegier@hotmail.com en ook graag vermelden of je als ouders kan rijden.
Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden.
Voor de oudere kinderen (vanaf 9 tot 16 jaar) hebben we vrijdagavond 3 oktober een heel spannend
avondspel in het maisdoolhof. Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief!

Motor– en brommerrijders opgelet!
Op zaterdag 23 augustus aanstaande wordt er weer een leuke brommer-/motortocht gereden. Dit jaar
vertrekken we om 11.00 uur vanaf Jan Mols aan de Benedenkerkstraat 33. De koffie staat vanaf 10.30
uur klaar! Graag op tijd aanwezig zijn, zodat we tijdig kunnen vertrekken. Tijdens de rit zullen weer
twee tussenstops gemaakt worden voor een hapje en een drankje. Buurtbewoners kunnen kosteloos
met de tocht meerijden. Liefhebbers van buiten de wijk kunnen ook aan de toertocht deelnemen.
Kosten hiervoor bedragen € 12,50.
Deelnemers voor de brommertocht kunnen zich opgeven, het liefst per e-mail, bij Wim de Groot via
wimgerry@home.nl of  31 36 91. Voor de motortocht bij Jan Mols via j-mols@home.nl of
06 – 53 29 59 54. Opgave graag uiterlijk 17 augustus.
Door de organisatie zal na afloop voor de geïnteresseerden een BBQ georganiseerd worden. De kosten
hiervoor bedragen € 20,=. Bij aanmelding dien je je hiervoor op te geven.

Een balletje slaan.
Op zaterdag 27 september organiseert wijkvereniging ‘t Vaartje een wijktennistoernooi. Samen met tennissers uit de Vrouwkensvaart en Benedenkerk willen
ze er een gezellige tennisavond van maken. Voor elke wijk zijn 10 plaatsen beschikbaar. Wij willen nu alvast de animo peilen, dus heb je zin om mee te doen,
geef je dan op bij Jeroen den Haan, via e-mail haanmichielsen@gmail.com of
 06—23 90 28 37. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, behalve de
consumpties die genuttigd worden.
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