Beste buurtgenoten,
Afgelopen weekend hebben we weer fanatiek gebeugeld. En dat was weer een succes. Er is gezellig
gekletst, gedronken, hapjes gegeten en flink aangemoedigd. De Jan van Kronenburg bokaal werd op
vrijdag mee naar huis genomen door Harry de Bresser en Albert Lathouwers, en op zaterdag door
Kees van de Loo en Rien van de Langenberg. Gefeliciteerd heren.
De lange fietstocht is helaas niet doorgegaan vanwege het slechte weer. In het volgende kl’oekje
verschijnt de nieuwe datum!

Winter Wonderland Liempde, 14 december 2019
Dit jaar een nieuwe, grootse opzet. En ook wij zijn aanwezig. Dit jaar met iets
nieuws: een heuse wensboom. Je kunt tegen inlevering van 1 OLG muntje een
wensbal kleuren en een wens opschrijven. Gegarandeerd gaan er wensen
uitkomen. Tevens zijn voor de 65+ leden bij de wensboom de kerstattenties
op te halen.

Gegevens
Kloppen uw gegevens die wij hebben nog? Klopt het adres, e-mailadres en
telefoonnummer nog? Staan alle kinderen met de juiste geboortedatum
ingeschreven? Wij vragen u de gegevens te controleren. Hoe doet u dit? Ga
naar www.kleinhoekje.nl en ga naar ‘opgeven’. Hier vindt u activiteiten waar u
voor in kunt schrijven en op de laatste regel staat ‘controleren van jullie
gegevens’. Als je dit aanklikt zie je precies hoe het werkt.
LET OP: wacht hier niet te lang mee, want dit kan binnenkort niet meer!

ABL
Zoekt een vervanger voor Susan Bressers.
Heb je interesse of vragen: neem dan
contact op met Susan via: 06-20827805.
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Op Liemt Gemunt
Tijdens Winter Wonderland
Liempde worden zoals elk jaar bij
de kerstactiviteit de cheques uitgekeerd
aan de ondernemers
en verenigingen. Heb je nog muntjes
liggen? Lever deze dan in bij de COOP,
slagerij Vleeschmeester of bij Cadeau &
Drogst Bewust Beter. Steun een ondernemer
of vereniging naar keus, of bijvoorbeeld je
buurtvereniging
Incasseren
Het moment van de automatische incasso komt er
weer aan. We streven er naar om begin december het
volgende te incasseren:
• Contributie 2019 (€16,- per gezin)
• Eigen bijdrage kamp 2019 (€10,- per kind)
• Eigen bijdrage gezinsdag 2019 (€5,- per gezin)
Snertwandeling, 29 december
We hebben weer een mooie route uitgestippeld voor
de snertwandeling. Helaas is deze activiteit niet
geschikt voor rollators en kinderwagens. We
vertrekken om 10.00u bij de Helden van Kien, in SintOedenrode. Wij zorgen voor (Noortjes) snert en
schrobbelèr. Opgeven: het liefst via de site, maar
anders via de opgeefstrook. Graag compleet in de
buurtbus.
Wist je dat:
• We ruim 1000kg kleding hebben ingezameld, en dat we dit volgend jaar gaan doen op 18
april en 17 oktober?
• We een nieuwe Facebookpagina hebben?
• De Rabo clubactie ons €251.33 heeft opgeleverd?
• We volgend jaar ons 50-jarig bestaan vieren?

Opgeven snertwandeling, 29 december:
Naam:

Aantal personen:

.

Postcode:

Huisnummer:

.

Telefoonnummer:

.
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