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Beste inwoners van Heelweg en omstreken
Beste leden van het Heelwegs Belang.
Een kort nieuwsbrief dit keer met drie onderwerpen:
•
•
•

Een bericht van de voorzitter
De Peuterzaal
De Ledenvergadering 2021

Een Bericht van de Voorzitter
Zomer 2021.
Wat hebben we ernaar uitgekeken.
De corona epidemie heeft er behoorlijk ingehakt bij ons allen. Gelukkig kunnen er nu steeds meer
dingen. Dingen waar je naar uitkijkt zoals weer meer bezoek, een verjaardagfeest of vakantie.
We hebben elkaar gemist en kunnen nu de sociale contacten weer aanhalen. En toch zullen we
voorzichtig moeten blijven want op dit moment nemen de besmettingen weer toe.
Ik wens een ieder namens Heelwegs Belang een mooie en ontspannen zomer met mooie dagen. Dat
we elkaar na de vakantie weer mogen ontmoeten in het Buurtschapshuus.
Vriendelijke groeten Gerard Boenink

Een Bericht over de Peuterzaal
We ontvingen het volgende bericht van Beppie Arentsen en Joke Scheuter over de Peuterzaal:
Peuteropvang Hupsakee, al meer dan 25 jaar een plek waar uw peuter met veel plezier
veilig kan spelen.
Er wordt met thema’s gewerkt en wij bereiden de 3+ kinderen voor op de basisschool.
De peuteropvang is op dinsdag- en donderdagmorgen van 8.15 – 12.15 uur in het
Buurtschapshuus in Heelweg.
Heeft u belangstelling? Kom gerust een keertje kijken!
Stuur even een berichtje naar Joke 06-20943005 of naar Beppie 06-48235970.
Wij zien er naar uit om het komende schooljaar weer nieuwe peuters te verwelkomen!
Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariël te Brake,
Kinderopvang Juut & Co, telefoonnummer 0315-231775.
Hartelijke groet,
Joke Scheuter en Beppie Arentsen
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De Ledenvergadering 2021
Normaal zouden we in februari onze jaarlijkse ledenvergadering houden, maar Corona heeft voor
ons allemaal alles op zijn kop gezet.
Het einde is nu echter in zicht en daarom hebben we de datum voor de ledenvergadering van dit
jaar vastgesteld op:
Dinsdag, 12 oktober vanaf 20:00 in het Buurtschapshuus.
Noteer dit in uw agenda!
Als er nog steeds beperkingen zijn in het aantal aanwezigen dat op die datum in het
Buurtschapshuus kan zijn, dan vragen we je om je aanwezigheid vooraf aan te melden. We zullen
tegen die tijd een inschrijfformulier op de website plaatsen als dit nodig is.
In ieder geval zullen we de bijeenkomst ook online streamen, zodat je zich ook kunt aanmelden om
de bijeenkomst virtueel bij te wonen.
Vergeet niet dat het Jaarverslag 2020 al te downloaden is van onze website.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Heelwegs Belang
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