Beste buurtgenoten,
Van 13 tot en met 15 mei zijn we met 20 kinderen op kamp geweest. Het was een erg leuk weekend.
De kinderen hebben genoten! Volgend jaar gaan we zeker weer.

Herinrichting speelvoorzieningen gemeente Boxtel
De gemeente Boxtel werkt aan een nieuw speelruimtebeleid. Uiteraard gaat niet alles veranderen, maar er zijn wel
accentverschillen met het oude beleid.
We gaan meer inzetten op een evenwichtige spreiding van de speelvoorzieningen over de wijken en dorpen. Daarom
maken we duidelijker onderscheid in buurtplekken, blokplekken en wijkplekken. We gaan ook meer inzetten op
verschillende typen speelplekken: terreinen met toestellen – plekken waar je vrij kunt spelen – spelen op een pleintje –
sportspeelplekken.
Ook houden we meer rekening met toegankelijkheid voor kinderen met een beperking en met klimaatadaptatie en
duurzaamheid.
Geef jouw mening op
Op de website praatmee.boxtel.nl kun je jouw inbreng geven over de speelvoorzieningen in jouw buurt. Je geeft
eenvoudig jouw mening over de speelvoorzieningen in uw buurt door antwoord te geven op twee vragen. Gebruik het
liefst een laptop of tablet, omdat je de kaart dan beter kunt bekijken. De peiling staat twee weken open van 8 juni tot
en met 22 juni.

Oud papier
Wij zoeken vrijwilligers voor het ophalen van oud
papier. Met het ophalen van het oud papier halen we
geld op voor de buurtvereniging zodat we leuke
activiteiten kunnen organiseren. Aanmelden kan via
info@kleinhoekje.nl.

Parkeren Velderen
Voor de activiteiten die georganiseerd worden op
Velderen zorgen o.a. de buurtverenigingen voor het
parkeren. Ook deze activiteit levert geld op voor de
buurtvereniging. Aanmelden als vrijwilliger kan via
info@kleinhoekje.nl
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Gouden woud
Op zaterdag 15 oktober gaan we met de kinderen
van groep 1 tot en met 3 naar het gouden woud. De
kinderen worden om 10 uur verwacht en mogen om
14.00 weer opgehaald worden. Opgeven kan tot en
met 1 oktober via het aanmeldformulier op de
website.

Zet alvast in de agenda
Op 22 oktober wordt er weer oude kleding
opgehaald.

Save the date
Op zondag 18 september vindt onze jaarlijkse
gezinsdag plaats. Zet deze datum alvast in de agenda.
Er volgt later meer informatie.
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