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alles over 
Alle ideeën voor 

activiteiten 
in 2017 

ZONDAGMIDDAG 15 JANUARI VAN 15.00 TOT 17.00 UUR

D´N BOERDERIJ, HERVEN 52, ´S-HERTOGENBOSCH

‘Samen proosten op het nieuwe jaar 2017!’
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SSamen proosten we op het nieuwe jaar 2017! 
Een jaar met hopelijk veel gezondheid en geluk voor iedereen. En een jaar met 
veel nieuwe leuke wijkactiviteiten voor jong en oud. Op 15 januari kijken we kort 
terug naar veel acties in onze wijk in 2016. En we kijken alvast vooruit. Je krijgt 
informatie over de geplande activiteiten in het komende jaar. Met hier en daar 
een oproep voor vrijwilligers om al onze plannen succesvol te maken.

kinderen zijn van harte welkom. Neem ze mee! 
Ook jonge kinderen zijn van harte welkom bij onze nieuwjaarsbijeenkomst. 
Neem ze mee! Voor de kinderen hebben we iets speciaals: we gaan samen 
braakballen pluizen. Zoek de muizenbotjes en kijk wat de uil gegeten heeft. 
Leuk en spannend!. Je hoeft zelf niets mee te nemen.

Alle ideeën voor activiteiten in 2017 zichtbaar 
Over alle activiteiten is korte informatie beschikbaar en je kunt je aanmelden 
om mee te doen aan de organisatie van een activiteit die bij jou past!
Denk aan de schoonmaakacties in onze wijk, WhatsApp groepen voor veiligheid 
en burenhulp, oranjeactiviteiten tijdens Koningsdag, de Peperolympiade, de 
Straatbieb, een wijk BBQ, de Peperolympiade, een kleedjesmarkt, een �lmavond, 
een picknick, een wine en dine activiteit en natuurlijk de optocht van Sinterklaas. 
Voorts is er aandacht voor de werkgroep natuurontwikkeling Noord, de 
werkgroep Heinistuin en een werkgroep voor een mozaïekbank in onze wijk. 

stemmen op een nieuw logo
En je kunt stemmen op nieuwe ontwerpen voor het logo voor de Peperpraat, 
de website en de facebookpagina.

De nieuwjaarsbijeenkomst is een coproductie van de Wijkvereniging 
De Buitenpepers, het Energiecafé De Buitenpepers en de organisatoren 
van alle activiteiten in onze wijk.

We rekenen op een volle zaal 
op zondagmiddag 15 januari in D’n Boerderij!
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