Beste buurtgenoten,
De familie Timmermans vertelt:
We kunnen wel stellen dat we een bizarre periode doormaken. Door corona maatregelen kunnen veel
activiteiten niet doorgaan. Maar het is het bestuur van onze buurtvereniging wederom gelukt (na een
succesvolle 'Sint drive thru') nu ook een coronaproof Paasuitje te organiseren voor de kinderen t/m
groep 3.
Elk gezin ontving vooraf een tijdstip waarop ze werden verwacht op kruising Rosenhofstraat /
Europalaan. Vol verwachting gingen wij met onze kinderen op pad. En ja hoor, de eerste paashaas
hadden ze al sneller gespot dan papa. Deze grote paashaas wees ons de weg naar zijn
paashaasvriendinnetje. Zij had in het speeltuintje aan de Europalaan de paaseitjes verstopt. Met een
mandje in de hand gingen onze kinderen op zoek. Sommige eitjes werden snel gevonden, andere
eitjes liepen ze daarentegen straal voorbij. Het kan dus zomaar zijn dat er nog eitjes in de speeltuin
liggen. Of zou de paashaas ze stiekem toch geteld hebben voorafgaand aan het verstoppen? Toen
onze kinderen, na een tweede checkrondje, constateerden dat ze alles hadden gevonden kregen ze
nog een lekker pakje drinken van de organisatie.
Wij willen het bestuur van Klein Hoekje Nieuwe Wijk bedanken voor hun inzet. Het is jullie gelukt om
te denken in mogelijkheden.
Joost, Danielle, Mara en Vince

Opkikker
In het vorige kl’oekje hebben we jullie gevraagd buurtgenoten een hart onder de riem te
steken of als blijk van waardering door hen op te geven voor een opkikker. Afgelopen
donderdag was het weer zover. We hebben 10 buurtgenoten kunnen verrassen met een
presentje. Dankjewel voor de aanmeldingen.

Landelijke opschoondag
We hebben een opgave gehad voor de landelijke opschoondag. Volgend
jaar kunnen we hopelijk met een grotere groep de straat op om ons mooie
Liempde van zwerfafval te ontzien.
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Contributie 2021
Vorig jaar hebben we de contributie een jaartje overgeslagen omdat we helaas
weinig hebben kunnen organiseren.
Over enkele maanden hopen we weer van alles te kunnen doen, daarom
incasseren we de contributie 2021 wel weer. Het bedrag is sinds het
guldentijdperk nog niet gewijzigd; 16 euro per gezin per jaar, 65-plussers de helft.
Rond 15 mei 2021 wordt het automatisch geïncasseerd van uw bankrekening.

Wist je dat:
•
•

Onze secretaresse weer terug is van zwangerschapsverlof? Welkom terug Cherinda!
De ooienvaar uitgevlogen is naar Puck?
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