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Jaargang 1, nummer 1 Nieuwsbrief Goutum-Súd 

Op de hoogte 

blijven? 
 

Nieuwsbrief 
Meld je aan voor 
onze digitale 
nieuwsbrief via 
www.goutumsud.nl  
 
Social media  

 
 
Website 
www.goutumsud.nl 
 
@ info@goutumsud.nl  

 
 

STRAATVERSIERING  

Dorpsfeest Goutum 

Datum: 13, 14 en 15 juni 

Dit jaar heeft het dorpsfeest  

het thema VRIENDSCHAP  
 

OPROEP!  

Versier je straat volgens dit  

thema. Wie weet wint  

Goutum-Súd ook dit jaar  

weer 

 

  

Ook dit jaar gaan we weer 
paaseieren zoeken met de 
kinderen. En er kan weer 
geknutseld worden. 
 
Datum: zaterdag 20 april 
Tijd: 10.30 – 12.00 uur 
Locatie: Speeltuin op hoek 
Bouweslân-Hinkeslân  
Kosten: € 2,- per kind 
Leeftijd: t/m 6 jaar (let op t/m 
4 jaar verplichte begeleiding) 
 
Aanmelden? 
Vul het aanmeldformulier in 
en plak er € 2,- op. 
Het formulier kan ingeleverd 
worden bij Bouweslân 27 

Paaseieren zoeken 

Summerbarbecue 
 
Ben jij er dit jaar ook bij? 
 

 
 

6 juli 2019 
 
Meer informatie volgt 
binnenkort. 
 
 
 

Ben jij de paashaas? 
We zijn nog op zoek naar 
een enthousiaste 
paashaas!  
 
Vind je het leuk om 
eieren te verstoppen, 
gillende kinderen achter 
je aan te krijgen, ben je 
gek op chocolade en heb 
je altijd al voor een dag 
een haas willen zijn? 
Meld je dan aan via onze 
facebookpagina of door 
een mail te sturen naar 
info@goutumsud.nl  
 

 
 

 
 

 

Uitnodiging 
Datum: 7 mei 2019 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: de Iglo 
 
De buurtvereniging heeft 
ambitieuze plannen! 
Tijdens deze inloopavond 
willen we jullie graag 
voorstellen aan de leden 
van de vereniging. De 
activiteiten van de 
komende tijd worden 
doorgenomen, maar ook 
komt ons plan om een 
stichting te worden aan 
bod. We willen er meer 
zijn voor de wijk Goutum-
Súd en zijn bewoners op 
diverse vlakken. Dus heb 
je zaken waar je tegenaan 
loopt die beter kunnen of 
heb je ideeën voor de 
wijk, laat ze ons weten!  

 
 
Wordt je ook zo enthousiast 
van het idee om wat te kunnen 
betekenen voor Goutum-Súd?  
 
Aanmelden voor een plek in 
een commissie kan tijdens de 
inloopavond of door te mailen 
naar info@goutumsud.nl.  

 

 
 
 
 

Inloopavond Lid worden van een 

commissie? 
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