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Beste buurtgenoten, 

Nu de maatregelen losgelaten mogen worden willen wij ook weer starten met het organiseren van 
leuke activiteiten voor jullie. In het volgende kl’oekje worden de datums bekend gemaakt van de sint 
activiteit, het discozwemmen en de snertwandeling. Houd daarom nog wat plekjes vrij in jullie agenda.  
Omdat jullie zolang hebben moeten wachten, vinden deze activiteiten dit jaar nog plaats!  
Wij hebben de gezelligheid van onze buurtvereniging erg gemist. Wij hopen dat jullie ook weer zin 
hebben in een gezellige activiteit en zien jullie aanmeldingen met plezier tegemoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabo clubactie  

 

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?  

Je kunt stemmen van 4 tot 25 oktober.  

Stemmen kan via de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport 

 
   

 
ABL zoekt vrijwilligers en bestuursleden 

 

Heb jij wat tijd over en houd je ervan om de handen uit de mouwen te steken? 

Wellicht is vrijwilligerswerk bij ABL wat voor jou! ABL zoekt namelijk vrijwilligers. 

Zij organiseren o.a. de Sinterklaas intocht , dodenherdenking en zorgen er elk jaar 

voor dat we een gezellige koningsdag hebben.  

Aanmelden kan via algemeenbelangliempde@gmail.com  

  
 

 
Beugelen  

 

Ook dit jaar organiseren wij weer twee avonden om te beugelen. Het beugelen 

wordt georganiseerd op 19 en 20 november vanaf 19.00. Wij hanteren geen 

leeftijdsgrens meer dus iedereen is van harte welkom!  

Wij hopen er samen met jullie weer gezellige avonden van te maken zoals 

vanouds.  

Opgeven kan via de website.  
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Wist je dat: 

• De ooienvaar uitgevlogen is naar Sam?  

• Wij vanuit de buurtvereniging een tent van 10 bij 4 meter te leen hebben voor onze leden?  

 
Bounce Valley  

 

Met de jeugd vanaf de 1e van het voortgezet onderwijs tot alle thuiswonende 

jeugd (kinderen van leden) willen we naar Bounce Valley in Breda gaan. Bounce 

Valley is het grootste airpark van Nederland. Bij Bounce Valley kun je zonder 

grenzen bouncen in het gigantisch grote luchtkussenpark. We gaan op 15 oktober 

en zullen om 17.30 vertrekken vanuit Liempde. Wij zorgen voor een 

avondmaaltijd en we zullen rond de klok van 10 weer thuis zijn. Voor deze 

activiteit zoeken wij ouders die het gezellig vinden om mee te gaan. Het bouncen 

is mogelijk tot 99 jaar      . Aanmelden kan via de website. Ook graag vermelden 

als je kan rijden.  

  
 

 
Oud papier  

Wij zoeken vrijwilligers om het oud papier in onze buurt mee op te halen. Je bent 

ongeveer 2 tot 3 keer per jaar * aan de beurt. We halen om de week op vrijdag 

oud papier op tussen 18.00 en +/- 20.15. Goed voor de buurtkas en voor de 

circulariteit!  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos van Erp 06 42977823 

http://www.kleinhoekje.nl/

