Beste buurtgenoten,
Helaas houdt corona ons land nog steeds in zijn greep. Wij beseffen dat dit voor veel mensen een
grote impact heeft en willen daarom toch een aantal corona proof activiteiten met jullie delen.

Paasactiviteit
Op zondag 4 april organiseren we een coronaproof paasfeest voor de kinderen uit de
buurt. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing maar opgeven kan vanaf
nu via de website. De activiteit zal plaatsvinden tussen 10.00 en 12.00. De paashaas
hoopt deze ochtend veel kinderen blij te maken met wat lekkers.

Opkikker
Vorig jaar zijn wij gestart met het uitdelen van opkikkers aan onze buurtgenoten.
U als lid kunt een ander lid aanmelden. Wij bezorgen dan een leuke attentie om
diegene wat op te vrolijke tijdens een moeilijke periode, omdat hij of zij het
verdient of als blijk van waardering of steun. Wilt u uw buurtgenoot opgeven
voor een opkikker? Dit kunt u doen via het aanmeldformulier op de website.

Landelijke opschoondag
Jaarlijks vindt er een landelijke opschoondag plaats. In verband met
corona wordt het uiteraard niet aangemoedigd om in grote groepen de
straat op te gaan. Verenigingen mogen daarom zelf een dag of week
kiezen waarop buurtgenoten de straat op kunnen gaan om zwerfafval in
te zamelen. De landelijke opschoondag voor onze buurt vindt plaats in
week 18. Opgeven kan op de website. U kunt zelf een dag kiezen en dit
aangeven bij uw opgave. Verdere informatie ontvangt u dan per mail van
ons.
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Kamp
Helaas gaat het kamp op 26/27/28 maart 2021 niet door. Iedereen die zich heeft
opgegeven zal persoonlijk bericht van ons ontvangen. Wij draaien heel hard met
onze duimen dat het kamp voor 2022 door kan gaan in het weekend van
13/14/15 mei 2022.

Wist je dat:
•

Beide ooienvaars momenteel op stal staan. Wanneer u het leuk vindt dat onze ooienvaar
uitvliegt bij de geboorte van uw kindje horen wij dat graag. U kunt dan een geboortekaartje
in de brievenbus van de buurtvereniging stoppen.
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