Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste Buurtgenoten,

We zijn het nieuwe verenigingsjaar al weer goed gestart met het gezinsschaatsen. Dit was
een erg sportieve en gezellige activiteit.
Dit is natuurlijk pas het begin, we zien u ook graag bij het buurt Carnaval, onze nieuwe
activiteit ‘Dineren bij de buren’ en op onze jaarvergadering op 26 maart om 20:30u.
Jaarvergadering 2019
Op 26 maart 2019 vind onze jaarlijkse ledenvergadering plaats
om 20:30 bij Het Wapen
van Liempde.

Agenda jaarvergadering 2018
1 Opening door de voorzitter
2 Notulen jaarvergadering 2018
(www.kleinhoekje.nl -> kloekjes)
3 Jaarverslag verenigingsjaar 2018
4 Bestuursleden:
Herkiesbaar: Jos van Erp en Hannie Beerens
Aftredend: Joke Voets
5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2018
6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
7 Mededelingen
8 Rondvraag
9 Sluiting
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Dineren bij de buren
Altijd al in de keuken van je buren willen eten?
Dit is je kans en die moet je natuurlijk grijpen!
Op 25 mei organiseren we namelijk de nieuwe activiteit
‘Dineren bij de buren’ voor jullie.
Noteer deze datum dus alvast in je agenda zodat we op
25 mei gezellig met z’n allen aan tafel kunnen.

Zoals andere jaren is er op carnavalszaterdag weer een gezellige middag voor u
georganiseerd.
Zoals afgelopen jaar zal dit plaatsvinden bij ’t Wapen van Liempde!
De middag begint vanaf 14.00 uur
Dit feest is bedoeld voor leden van alle leeftijden.
Per volwassenen zullen er (tot 16:00) 3 consumptiebonnen uitgereikt worden, door de
vertegenwoordigers van uw eigen buurt. De rest is voor eigen risico!
Voor de kinderen zal er deze middag gratis ranja, een zakje chips en een snoepzak
zijn.
Spuitserpentines zijn verboden
Deze middag wordt volledig mogelijk gemaakt door
’t wapen van Liempde !
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