Beste buurtgenoten,
Wat was het gezellig tijdens de buurtcarnaval. De papa’s en mama’s hebben gezellig kunnen kletsen
in het café en de kinderen hebben zich prima vermaakt in de ballenbak of de kinderdisco. Het was
weer een groot feest. Op naar nog veel meer gezelligheid dit voorjaar.

Discozwemmen
Het discozwemmen is verzet van 19 maart naar 26 maart. Kinderen met A & B
diploma tot en met 12 jaar kunnen zich opgeven voor het 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.
Hebben jullie ook zin om met ons mee te gaan?

Beugelen
Op 8 en 9 april gaan we weer beugelen. Dit idee is geopperd door een
van onze leden. Opgeven kan via de website. De avond zal starten om
20.00.
Wij hopen op twee gezellige avonden!

Contributie
Begin april zal de contributie á 16 euro per gezin weer
afgeschreven worden. Wanneer je ook mee hebt gedaan
met de bingo wordt ook het inschrijfgeld hiervoor
afgeschreven.

Herinnering 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.
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Opkikker
In april is het weer tijd voor het versturen van de
opkikkers. Wilt u een van onze leden van de
buurtvereniging een opkikker sturen? Stuur dan een
e-mail met daarin de naam van het lid naar
info@kleinhoekje.nl. Dan zullen wij ervoor zorgen dat
er een attentie wordt bezorgd namens de
buurtvereniging.

Oude kleding
Op 23 april wordt er weer oude kleding verzameld.
De kleding dient voor 10 uur buiten te liggen en dan
komen onze vrijwilligers langs om alles op te halen.
Er volgt nog een huis aan huis briefje voor alle
buurtgenoten.

Herinnering opgeven kamp
Van 13 tot en met 15 mei gaan we op kamp. Alle
kinderen van groep 4 tot en met groep 8 mogen met
ons mee. Opgeven kan via de website. Wij zouden
het leuk vinden als er veel kinderen met ons mee
gaan.

Ledenbestand
Wij hebben het idee dat ons ledenbestand niet up to
date is. Zouden jullie recente wijzigingen zoals
verhuizing, geboorte kind, kind uit huis of een ander
mailadres aan ons willen doorgeven via
info@kleinhoekje.nl?

Zet alvast in uw agenda!
Op 8 juli zal onze jaarlijkse vrijwilligersavond
plaatsvinden. De vrijwilligersavond is voor iedereen
die ons als vrijwilliger ondersteunt. De persoonlijke
uitnodiging volgt later.

Wist je dat:
• Onze ooienvaar uitgevlogen is naar Mitch & Jop?
• Er voor het eerst in jaren meer leden dan bestuursleden op de jaarvergadering waren?
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