SJAN Bestuur
Allereerst willen we deze nieuwsbrief beginnen met het bedanken van Jolanda Colnot en
Petra Delissen. Na hun jarenlange inzet als penningmeester en voorzitter van SJAN hebben zij besloten om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie.
We zijn dan ook blij om te kunnen vertellen dat Loes Nelissen en Kyra Brouwers ons team
komen versterken.
Ook dank aan Ingeborg van Horne voor haar bijdrage binnen SJAN.

Knutselen
Woensdag 20 oktober om 14:30
zijn alle kinderen vanaf 6 jaar welkom bij
Huis van de Wijk aan de Mariënschootstraat
om te knutselen met als thema ‘Halloween’.
Heb je zin om te komen: Schuif gezellig bij ons aan.
Rond 17:00 zijn we weer klaar.
We hebben in ieder geval iets lekkers.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties en opgave (als vrijwilligers) kunt u terecht bij SJAN!
via email stichtingjeugdactiviteitennunhem@live.nl
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan eveneens via bovenstaand emailadres!

Lasergamen
We hebben voor alle stoere jongens en meiden
van Nunhem vanaf 7 jaar een super gave activiteit voor in de herfstvakantie. We gaan laser
gamen bij Home of Heroes in Buggenum. Met
tussendoor een drankje en wat lekkers.
Het zal plaats vinden op dinsdag 26 oktober.
Tijd is nog niet bekend maar het is sowieso
‘smiddags. Lijkt dit jou super gaaf om mee te
doen geef je dan z.s.m. op door een mail te sturen naar anouk_seuren@hotmail.com mocht je
nog vragen hebben stel ze gerust. Het wordt in
elk geval een super gezellige en spannende
middag wie zal er gaan winnen…..

Steinerbos
Lieve SJAN liefhebbers, wij gaan naar Steinerbos!
En wel op woensdag 27 oktober.
Wij gaan er natuurlijk een supergezellige dag van maken.
Even wat belangrijke info voor jullie op een rijtje gezet:
Deze activiteit is bedoeld voor jonge kinderen uit Nunhem, leden van de jeugdfanfare van
de muziekvereniging Nunhem, kinderen met een opa en/of oma uit Nunhem, en kinderen
van SJAN vrijwilligers. Kinderen kunnen zich alleen opgeven als ze onder begeleiding van
een volwassene meegaan.
Ook oudere kinderen die graag mee willen gaan zijn natuurlijk van harte welkom.
Let wel op dat voor kinderen vanaf 13 jaar de activiteiten misschien wat minder aanspreken. Dit om teleurstelling te voorkomen!
Op woensdagochtend verzamelen we op het dorpsplein om 9.15 uur
om dan vervolgens om 9.30 gezamenlijk richting Steinerbos te vertrekken.
Vervoer is op eigen kosten en entree is op kosten van SJAN.
Bij aankomst verzamelen we weer bij de ingang. Dit dient als doel de groep in 1 keer langs
de kassa te loodsen.
SJAN zorgt voor drinken, lekkernijen en frietjes met een snack, maar jullie mogen natuurlijk altijd eigen proviand meebrengen ;)
Zorg voor een setje schone kleren voor de kinderen.
Vergeet niet de kinderen goed met zonnebrandcrème in te smeren mocht het een zonnige
dag gaan worden!
Opgeven kan tot en met woensdag 20 oktober 20.00 uur via persoonlijk Facebook bericht
of via de mail van SJAN.
Geef je op tijd op want wij plaatsen een groepsreservering.
Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind, maar door een paar druppeltjes regen
laten wij ons natuurlijk ook niet bang maken!
Groetjes en tot woensdagochtend 27 oktober.
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Sint Maarten
Vrijdag 12 november organiseert SJAN in samenwerking met de muziekvereniging en
'Huis van de Wijk' het Sint Maartens-feest!
We vertrekken vanaf het pleintje van onze voormalige basisschool.
'Huis van de Wijk' trakteert ons daar op wafels en chocolademelk vanaf 18.15u!
Hoe mooi!
We vertrekken rond 18.30u en lopen gezamenlijk naar het Vrijthof waar we kunnen genieten van groot vuur, wafels en warme drankjes. En misschien komen we onderweg Sint
Maarten en de bedelaar wel tegen...?!
Opgeven is niet nodig. Neem je vrolijkste lampion mee en denk ook aan warme kleren en
goede schoenen.

Sinterklaas
Zondag 14 november komt Sinterklaas weer naar Nunhem. Wij verwachten jullie allemaal
om 10:00 bij de St Servaaszaal. Daar wachten we Sinterklaas op en gaan dan gezamenlijk naar binnen. Zoals het er nu uitziet is er geen QR-code nodig. Alle kinderen uit Nunhem zijn welkom. We maken er tot ongeveer 12:00 een mooi feestje van.
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