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ACTIES

NIEUWBOUW

Yerseke
GER. GEM.

Oppasservice
De oppascentrale is in volle gang. De enthousiaste reacties van familie’s en oppasmeiden zijn fijn om te
horen. Heeft u oppas nodig en wilt u uw steentje bijdragen aan de nieuwbouw? Schroom dan niet en mail bij voorkeur 2 dagen van te
voren naar oppas@nieuwbouwgergemyerseke.nl of bel Nelleke van Pagee 06-12527497. Wij zorgen dat op gewenste data en tijd
een oppas voor u klaarstaat.

Website
Vanaf nu is alle informatie over de geplande acties ook te lezen op onze website: www.nieuwbouwgergemyerseke.nl
Tevens kunt u hier de foto’s van de afgelopen acties bekijken. Natuurlijk blijven we u ook via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden.

Kledinginzameling
In het voorjaar van 2014 hopen we een verkoping/markt te organiseren t.b.v. de nieuwbouw. We willen als activiteitencommissie een
tweedehands kledinginzameling houden om dit op deze verkoping tegen aantrekkelijke prijzen aan te bieden. Nette en schone kinder- en dameskleding kan ingeleverd worden op dinsdag 19 november van 19.00 - 20.30 uur op Nederhof 6 of op woensdag 20
november van 10.00 - 11.30 uur en van 13.00 -15.00 uur op Fuchsialaan 14. De volledige opbrengst is ten bate van de nieuwbouw.
Aan het einde van het winterseizoen hopen we deze oproep nog een keer te herhalen.
Wij hopen op uw medewerking, Marjoke de Jager en Nelleke van Pagee

bakservice
De bakservice is met een groot succes van start gegaan! Allereerst willen wij u bedanken voor de vele bestellingen die gedaan zijn bij
de bakservice. Er zijn al veel overheerlijke taarten en gebak verkocht! Hierdoor is al het mooie bedrag bijeengebracht van € 275,-.
Wij hopen dat er de komende tijd nog vele bestellingen gedaan mogen worden.
Wilt u ook een lekkere taart in het weekend, zomaar, of bij een verjaardag? Onze baksters willen u graag van dienst zijn!
Hieronder nog een wijziging bij het bestellen;
Als u ons belt voor een bestelling, dan krijgt u gelijk te horen wanneer en bij wie de bestelling opgehaald kan worden. Het wordt verder
door ons geregeld en u hoeft zelf geen baksters meer te bellen. Ook bij het bestellen van meerdere taarten hoeft u maar langs één
adres om ze op te halen. We hopen u zo beter van dienst te kunnen zijn.
Bestellen? Even de bakservice bellen!

Bel dan naar Johnny en Lydia Keurhorst, tel. 0113-574041

Oliebollenactie
Het is helaas nog onzeker of de oliebollenactie aan het eind van het jaar kan doorgaan.
Wij hopen u hierover z.s.m. meer informatie te geven.

Ondernemersgids
De activiteitencommissie is bezig met het samenstellen van een ondernemersgids, waarin alle ondernemers uit onze gemeente vermeld staan. De ondernemers die bij ons bekend waren, hebben hiervoor inmiddels via de mail of post een invulformulier gekregen.
Bent u ook ondernemer en heeft u geen formulier ontvangen? Neem dan a.u.b. contact op met Corlinda Rottier. E-mail: ondernemers@
nieuwbouwgergemyerseke.nl of bel naar 06-23170942.

Vriendelijke groeten, ‘Activiteitencommissie Nieuwbouw Ger. Gem. Yerseke’:
Frans Bart, Kees van Burg, Marion Christiaanse, Johnny en Lydia Keurhorst,
Laus Nieuwenhuize, Nelleke van Pagee, Corlinda Rottier
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