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Beste buurtgenoten, 
 
Op dit moment hebben we één van onze best bezochte activiteiten weer achter de rug: beugelen. 
Erg fijn dat we zoveel leden hebben die dit een leuke activiteit vinden: dit keer hadden we meer dan 
50 deelnemers, verspreidt over 2 vrijdagen! Wat een enorm succes!  
Bijzondere dank aan taxibedrijf van Kronenburg, voor de sponsoring van de mooie bloemen.  
Nogmaals gefeliciteerd aan de winnaars:  
Gerrie Habraken & Rien van de Langenberg en Toos & Henny van Kronenburg.  
Behalve het beugelen zijn we weer druk met andere activiteiten zoals hieronder te lezen. 
 
Tot snel! 

 
Wist je dat: 

• We voor 2023 een kalender gaan maken met al onze activiteiten? 

• De ooievaar is uitgevlogen naar Jip Michielsen? 

• We graag zoveel mogelijk leden zien op de jaarvergadering op woensdag 8 maart? 

Kienen 
Gaat helaas niet door. Er zijn te 
weinig aanmeldingen waardoor we 
genoodzaakt zijn deze activiteit te 
annuleren.  
 
Vorig jaar hebben we met een grote 
groep een (online) bingo-avond 
gehad. Dit was zo’n groot succes dat 
we dit gaan herhalen. De datum 
hebben we nog niet, deze volgt nog.  
 
 

Snertwandeling 
Wanneer: woensdag 28 december 
Hoe laat: in de ochtend verzamelen. Exact tijd volgt in 
het volgende kloekje 
 
Zoals elk jaar gaan we ook nu weer wandelen. Er 
wordt weer een mooie route uitgestippeld en 
uiteraard wordt er gezorgd voor snert en schrobbelèr. 
 
Opgeven graag via de website. Als dit echt niet lukt, 
mag het ook via de mail, met daarin de namen, 
postcode en huisnummer.  

Kerstmarkt 
Wanneer: zaterdag 10 december 
Hoe laat: van 16.00u tot 20.00u 
 
Op Liemt Gemunt organiseert ook dit jaar een kerstmarkt waar de ondernemers en 
verenigingen uit Liemt aan kunnen deelnemen. Ook wij als buurtvereniging zijn 
aanwezig! En wel met een heuse wensboom. Je kunt een mooie kerstbal kleuren en op 
de achterkant een wens schrijven. Is dit alleen voor kinderen? Zeker niet! De 
wensboom is voor iedereen. Ook dit jaar gaan we een aantal wensen uit laten komen, 
dus pak je kans. 
 
Behalve de wensboom is dit ook de gelegenheid voor onze 65+ leden om hun 
kerstattentie op te halen. Dus is de hoofdbewoner 65 of ouder, kom dan zeker even 
langs. 
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