Beste buurtgenoten,
Het jaar 2019 is weer voorbij! In december hebben wij als buurtvereniging deelgenomen aan het
Winter Wonderland. Met dit jaar voor het eerst een nieuwe opzet en een nieuwe activiteit voor ons
als buurtvereniging. Tegen inlevering van een muntje kon een wens gedaan worden. Helaas zorgde
het weer ervoor dat we de wensen niet in de kerstboom konden hangen en konden dus ook geen
mooie foto maken voor in het kl’oekje. Wel kunnen verklappen dat we 3 wensen uit laten komen.
Één daarvan is al in vervulling gegaan, de andere 2 staan nog in de planning en gaan we natuurlijk
niet verklappen. Ook de snertwandeling was een groot succes! Rond de 40 deelnemers hebben
genoten van een prachtige route en natuurlijk van Noortjes snert!
2020 is goed begonnen, en er staan weer een hoop nieuwe activiteiten op de planning. Hopelijk zien
we je snel!
Schaatsen met het hele gezin
Dit jaar gaan we weer met de buurtvereniging schaatsen, en wel
op 2 februari. Voor deze activiteit kan alleen worden ingeschreven
via de website. Dit kan tot 25 januari.
Ingeschreven leden verwachten we om 11.30 bij het
ijssportcentrum in Eindhoven (Antoon Coolenlaan 3). Graag zelf
zorgen voor een lunchpakket, schaatsen zijn eventueel te huur bij
de ijsbaan. Wij zorgen voor de entree en een hapje en drankje.

Discozwemmen voor 8 t/m 15 jaar
(zwemdiploma A verplicht)
We gaan discozwemmen op 20 maart. Ook
voor deze activiteit kun je alleen opgeven via
de website. Dit kan tot 13 maart.
We verzamelen om 18.15 bij FysioNova en
verwachten daar rond 21.00 terug te zijn. Als
je iets kunt betekenen in het vervoer, kun je
dit aangeven op het inschrijfformulier. We
gaan zwemmen bij de Neul in Sint- Oedenrode

Vrijwilligersavond
Elk jaar bedanken wij onze vrijwilligers met een speciale avond. Dit jaar is deze gepland op 26
juni. Let op: deze avond is alleen voor genodigde.
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Dineren bij de buren
Deze activiteit staat gepland op 28 maart.
Wat houdt het in? In het kort komt het er op neer dat je met 2 personen (met deze persoon meld
dat je je ook aan) een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht maakt voor in totaal 6 personen.
Na aanmelding krijg je van ons te horen voor welk gerecht je bent ingedeeld en ontvang je ook
een bedrag van ons om inkopen te doen. Let op: naast dit bedrag vragen we een eigen bijdrage
van €10,- per persoon.
Elke ronde ga je op een andere locatie eten. Je komt die avond dus bij 2 andere adressen en bij 1
ronde krijg je zelf 4 andere buurtgenoten te eten. Op de dag zelf hoor je pas wie je te eten krijgt
en ook waar je de andere 2 gerechten gaat eten. Met wie of waar is dus nog een verrassing! Je zit
bij elke ronde met andere buurgenoten aan tafel, maar je vormt wel een duo met de persoon
waarmee je je aanmeld en waarmee je het gerecht die avond maakt. Mocht het niet lukken om
als duo aan te melden, kun je eventueel ook met 1 persoon aanmelden, dan maken wij van deze
solo’s duo’s.
Wees niet bang: we verwachten geen culinaire hoogstandjes, ook de minder goede maar wel
enthousiaste koks, dus meld je gewoon aan.
De planning is om van 19.00u tot 22.15u te eten en om daarna te borrelen bij ’t Wapen van
Liempde. Alle deelnemers ontvangen hier 2 consumptiebonnen.
Wil je inschrijven? Dit kan tot 14 maart via de website of bij Hannie Beerens, Rosenhofstraat 48.

Jaarvergadering
De jaarvergadering voor alle leden is gepland op dinsdag 3 maart, 20:30u bij ’t Wapen. We
stellen het op prijs als er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn, dus hopelijk zien we je dan.

Wist u dat:
-

Er achter de schermen hard gewerkt wordt om meer digitaal te doen?
Er 2 bestuursleden stage lopen? Dit zijn Laura Schweren en Cherinda van Abeelen.
Er bij de snertwandeling 15! liter snert en 2 flessen schrobbelèr doorheen zijn gegaan?
We met ‘op liemt gemunt’ €360,- hebben verzameld in het afgelopen jaar?
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