Beste buurtgenoten,
We mogen weer! Eindelijk kunnen we weer live activiteiten voor jullie gaan organiseren. Wij hebben
daarom de afgelopen weken niet stilgezeten en weer een aantal leuke activiteiten voor jullie
bedacht.
Nogmaals bedankt voor de grote opkomst tijdens de digitale bingo! Het was een groot succes.

Buurtcarnaval
Alaaf Alaaf Alaaf!! We mogen weer carnavallen! We zouden het erg gezellig vinden
als jullie zaterdag 26 februari met ons komen hossen bij ’t Wapen van Liempde. De
deuren gaan om 14.00 open en rond de klok van 14.30 zal Prinses Saarie Bombarie,
adjudant Tess en de jeugdraad de middag officieel openen. Per persoon vanaf 12 jaar
zullen (tot 16.00) 3 consumptiebonnen uitgereikt worden. Voor de kinderen zal er
deze middag gratis ranja en een zakje chips zijn. Ook is de ballenbak open en hebben
we voor de echte dansers en danseressen een kinderdisco geregeld.

Jaarvergadering
Uitnodiging jaarvergadering De jaarvergadering voor alle leden is op
dinsdag 15 maart, om 20.30 bij het Wapen van Liempde. Onderstaand
de agenda:
1 Opening door de voorzitter
2 Notulen jaarvergadering 2021. Te vinden op www.kleinhoekje.nl
3 Jaarverslag verenigingsjaar 2021
4 Bestuursleden: • Aftredend en herkiesbaar:
Hannie Beerens & Jos v. Erp
• Aftredend: Theo Verhagen.
5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2021 en vaststellen begroting
verenigingsjaar 2022
6 Verslag kascontrolecommissie
7 Mededelingen
8 Rondvraag
9 Sluiting
Zwemmen
Op 19 maart willen we met de kinderen met A & B diploma
tot en met 12 jaar gaan discozwemmen bij het Dommelbad
in Boxtel. Het discozwemmen start om 19.00 en duurt tot
20.30. Aanmelden kan via de website van de
buurtvereniging.
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Paasactiviteit
Op zaterdagochtend 16 april willen we een
paasactiviteit organiseren vanaf 10 uur. Opgeven kan
via het inschrijfformulier op de website. Kinderen tot
en met groep 3 kunnen deelnemen aan de
paasactiviteit.
Opa’s en oma’s die lid zijn van de buurtvereniging
kunnen met hun kleinkinderen ook paaseieren
komen zoeken. Vergeet dan niet de namen van de
kleinkinderen en geboortedatums te noemen bij
aanmelding.

Opgeven kamp
Van 13 t/m 15 mei gaan we weer op kamp. Wij
hebben er heel veel zin in. Hopelijk jullie ook.
Kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 kunnen
zich opgeven via het aanmeldformulier op de
website. Wij hopen op een grote opkomst.
Voor kamp vragen wij een eigen bijdrage van 10 euro
per kind.

Wist je dat:
• Ideeën voor leuke activiteiten naar ons gemaild kunnen worden?
• We ontzettend blij zijn dat we eindelijk weer wat kunnen organiseren voor jullie?
• Onze ooienvaar uitgevlogen is naar Bas?
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