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26 NOVEMBER SCHOONMAAKDAG GALGENVELD 

In het Galgenveld mag op zaterdag 26 november vanaf 9 uur het blad geharkt, de boel weer aan  kant 

voor de komende winter. Onder het mom van vele handen 

maken licht werk de vraag of buurtleden willen meehelpen. 

Voor eten tussen de middag wordt gezorgd! 

We hopen op veel hulp. 

   

 

 

 

SINTERKLAAS VOOR DE KINDEREN TOT EN MET GROEP 4 

Heb je kinderen in de leeftijd van 0 jaar en/of tot en met 9 jaar en lijkt het je leuk dat vanuit de buurt je kind 

rond Sinterklaas (zondag 4 dec tussen 14:00 en 17:00 uur) wordt verrast, dan kun je je opgeven door een 

mailtje aan dijkhoek@gmail.com Onder vermelding van naam, jongen/meisje, leeftijd, hobby’s en adres en 

telefoonnummer van één van de ouders.  

Graag opgave voor 18 november. Dan kunnen wij de gegevens doorgeven aan Sint of Piet. 

 

 

 

 

                   NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 
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ENKELE DATA VOOR IN DE AGENDA VAN 2023: 

 

NIEUWJAARSWANDELTOCHT 22 JANUARI 

Met de gezellige en leuk georganiseerde wandeltocht van dit (vroege) voorjaar in gedachten is bedacht 

om wederom een wandeltocht uit te zetten in en voor de buurt. Met wat te happen en te sappen een 

gemoedelijk aantal kilometers wandelen is de bedoeling. Verder info volgt. 

 

 

LEDENVERGADERING 9 FEBRUARI 

Anders dan gebruikelijk houden we de jaarlijkse ledenvergadering dit jaar niet op de eerste, maar op de 

tweede donderdag van februari. We zullen dan afscheid nemen van onze penningmeester en belangrijke 

kracht in het bestuur, Erik Klein Bluemink.  

 

KLIMBOS EN KABOUTERBOS APRIL 2023 

Voor kinderen boven de 1.20 en tot en met 17 jaar organiseren we een in april een uitje naar het klimbos 

in Ruurlo, met aansluitend een patatje eten bij Kerkemeijer. Voor de kinderen  kleiner dan 1.20 is het uitje 

naar het Kabouterbos in Ruurlo. Verdere info volgt. 

 

LEDEN VOOR LEDEN: WIE WIL WAT ORGANISEREN IN 2023? 

 

Hierbij een oproep aan de leden die 

misschien een leuk idee hebben voor het 

organiseren van een activiteit voor de buurt in 

2023. Laat je horen!  Vanuit het principe 

leden-voor-leden kan iedereen suggesties 

doen en activiteiten organiseren, waarbij we 

dit vanuit het bestuur financieel en\ of met vrijwilligers kunnen ondersteunen.  Laat het weten aan één van 

de bestuursleden of stuur een mail aan dijkhoek@gmail.com 
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