Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste Buurtgenoten,
Na een gezellige dag schaatsen is het weer bijna tijd voor Carnaval.
Lees snel verder wat wij voor Carnaval hebben gepland en wat u alvast in uw agenda kunt
zetten.
Ook zien we u natuurlijk graag op onze jaarvergadering op 14 maart om 20:30u.
Jaarvergadering 2017

Voor in de agenda:

Op 14 maart 2017 vind onze jaarlijkse ledenvergadering
plaats om 20:30 bij Het Wapen
van Liempde.

Buurtcarnaval:
25 februari 2017
Jaarvergadering:
14 maart 20:30 Wapen van Liempde
Paasknutselen:
Zaterdag 8 april

Agenda jaarvergadering 2017

Paas activiteit:
15 april

1 Opening door de voorzitter
2 Notulen jaarvergadering 2016
(www.kleinhoekje.nl -> kloekjes)
3 Jaarverslag verenigingsjaar 2016
4 Bestuursleden:
Herkiesbaar: Noortje van de Langenberg, Theo Verhagen
5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2016
6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
7 Mededelingen
8 Rondvraag

Oude kleding:
15 arpil 2017
21 oktober 2017
Kamp 2017:
19 tm 21 mei
Het kamp organiseren we voor de
kinderen van groep 4 t/m groep 8.
Het zal plaatsvinden van 19 t/m 21
mei. Zoals elk jaar belooft het weer
een kamp te worden vol spetterende
activiteiten en heel veel lol.
Geef je dus snel op!
Let op: Dit kan alleen via de site
Gezinsdag 2017:
17 september

9 Sluiting
Voor de rest van de activiteiten kijk
op www.kleinhoekje.nl
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Paasactiviteit

Paasknutselen

Ook dit jaar brengt de paashaas weer
een bezoekje aan de kinderen van
0 t/m groep 3 van onze buurtvereniging.
We verzamelen op zaterdag 15 april om
10.00u bij Fysionova.
Dit jaar gaan we een leuke speurtocht
doen en daarna lekker met z'n allen
eieren zoeken! Maar voor het zoeken
van de eieren hebben we natuurlijk
zoveel mogelijk kinderen nodig...
Dus geef je op voor 31 maart.

Niet alleen voor de kleintjes onder ons
wordt met Pasen iets georganiseerd
maar ook dit jaar keert het knutselen
weer terug.
Dit zal plaats vinden op 8 april om
10:00 uur in het handenarbeidlokaal
van basisschool de Oversteek.
We gaan een vrolijk voorjaarsstukje
maken, eigen bijdrage is 5 euro.

Let op: dit kan alleen nog via de site.

Geef je op voor 31 maart, via de site of
onderstaande strook
Hopelijk tot dan!

Dit feest is bedoeld voor IEDEREEN!!
Tijdens deze middag zijn natuurlijk ook Z.D.H. Prins Populus I & II, Adjudant
Antoon & Harald, H.D.H. Jeugdprinses Sennie, Adjudant Mirthe, Jeugdprins
Jensie en Adjudant Bart, hun gevolg, de Jeugdraad, de Partyploegers en de
Hofkapel aanwezig.
Je kunt je ter plaatse melden (tot 16.00 uur) bij het bestuur van jouw
buurtvereniging. De kinderen tot 12 jaar krijgen dit jaar een knipkaart voor 2
bekers ranja, een zakje chips, ze kunnen zich laten schminken en op de foto met
de jeugdprins(es). De feestvierders van 12 jaar en ouder krijgen de eerste twee
consumpties zoals gebruikelijk van de buurtvereniging. Bonnen à € 1,90 zijn te
koop bij de kassa (geldig van 14.00-18.00 uur). Er worden wederom
danswedstrijdjes gehouden voor de kinderen. Voor de meest origineel verklede
kinderen is er een leuke prijs te winnen.
Samen met jullie gaan onze Hoogheden, de Burgemeester, de Jeugd en de
Partyploegers er een knallende OPENING van het Carnaval van maken!!
Opgave formulier:
Paasknutselen 2017
Naam……………………………………………………………………..postcode/huisnr…………………….…
Straat………………………………………………..…………………………………..aantal .…………………..
Telefoonnummer………………………………………………..………………………………………………..…
(Vóór 31 maart inleveren bij de buurtbus)
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