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Beste buurtgenoten, 
We zijn alweer even bezig in 2020 en hebben weer een fantastische activiteit gehad. We zijn namelijk 
wezen schaatsen! Een gezellige groep van ongeveer 35 man is mee geweest en het was erg gezellig. 
Voor de komende periode staan er volop activiteiten op de planning: discozwemmen, dineren bij de 
buren, paasactiviteit en we zijn al druk bezig voor het kamp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Opgeefstrook paasactiviteit: 
 
Naam: __________________________________ adres:_____________________________________ 

Postcode:___________________ 

Namen om op te geven: 

______________________________________lid voor de buurtvereniging: ja/nee 

______________________________________lid voor de buurtvereniging: ja/nee 

______________________________________lid voor de buurtvereniging: ja/nee 

Herinnering 
In het kl’oekje van januari zijn het discozwemmen en 
dineren bij de buren al eerder benoemd, maar voor deze 
activiteiten is nog steeds in te schrijven. Dus wil je mee 
zwemmen op 20 maart, of dineren bij de buren op 28 
maart? Schrijf je dan nu in. Alleen mogelijk via de site.  

De paashaas 
Ook dit jaar komt de paashaas onze mooie buurt bezoeken en wel op 
zaterdag 11 april. We hebben weer iets leuks in de planning. Dit jaar mogen 
ook opa’s en oma’s met hun kleinkinderen inschrijven, of ooms en tantes 
met neefjes en nichtjes. Voor deze activiteit het liefst inschrijven via de site, 
maar als dat niet lukt mag het ook via de opgeefstrook.  

Kamp (groep 4 t/m groep 8) 
Ook dit jaar gaan we weer op kamp. We hebben ’t Gaffeltje in Hapert 
van 8 t/m 10 mei ter beschikking en gaan er iets tofs van maken. Het 
programma start op 8 mei om 19.00u en zal eindigen op zondag 10 
mei, rond de middag. Precieze eindtijd volgt nog. Aanmelden is alleen 
mogelijk via de site en tot 17 april. 

http://www.kleinhoekje.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.schoolplaten.com%2Fkleurplaat-paashaas-i26457.html&psig=AOvVaw2RcXANYtY9heRCawvv1ZX6&ust=1582143843151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCmjqX32-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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Wist je dat: 

• De foto’s op de site van de bestuursleden vernieuwd zijn?  

• De ooievaar is uitgevlogen naar Jip van den Bosch? 

• De hondenpoep beter wordt opgeruimd? 

• Het oud papier vaker op de juiste plek staat? 

Uitnodiging jaarvergadering 
De jaarvergadering voor alle leden is op dinsdag 3 maart, om 20.30 bij 
het Wapen van Liempde. Onderstaand de agenda: 
1 Opening door de voorzitter 
2 Notulen jaarvergadering 2019. Te vinden op www.kleinhoekje.nl 
3 Jaarverslag verenigingsjaar 2019 
4 Bestuursleden:  

• Aftredend en herkiesbaar: Noortje van de Langenberg, Theo 
Verhagen 

• Nieuw: Laura Schweren en Cherinda van Abeelen 

• Aftredend: Irma Quinten 
5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2019 en vaststellen begroting 
verenigingsjaar 2020 
6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden 
7 Mededelingen 
8 Rondvraag  
9 Sluiting 

Carnaval zaterdag 22 februari 
Zoals andere jaren is er op carnavalszaterdag weer een gezellige middag voor u 
georganiseerd. Zoals afgelopen jaar zal dit plaatsvinden bij  ’t Wapen van Liempde! 
De middag begint vanaf 14.00 uur. Dit feest is bedoeld voor leden van alle leeftijden. 
Per volwassenen zullen er (tot 16:00) 3 consumptiebonnen uitgereikt worden, door de 
vertegenwoordigers van uw eigen buurt. De rest is voor eigen risico! 
Voor de kinderen zal er deze middag gratis ranja, een zakje chips en een snoepzak zijn.                 
Spuitserpentines zijn verboden 
 
Deze middag wordt volledig mogelijk gemaakt door  
’t wapen van Liempde ! 
 
De officiële flyer van carnaval staat op onze site en op de Facebookpagina 

http://www.kleinhoekje.nl/
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