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Beste buurtgenoten, 

 

Het is alweer even geleden dat we een kl’oekje verstuurd hebben. Wij hebben niet stil gezeten en 

hebben weer wat nieuwe activiteiten voor onze leden in petto. Voorzichtig willen we toch weer wat 

organiseren, maar natúúrlijk houden wij ons wel aan de richtlijnen van het RIVM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Liemt Gemunt 
 
De muntenverdubbelaar van de maand september gaat gewoon door! Dit 
betekent dat alle munten die in september in de buizen worden 
gedeponeerd, aan het eind van de maand worden verdubbeld! Dus 
verzamel al je muntjes en doe ze in de buizen (het liefst natuurlijk in die 

van de buurtvereniging      ) 

Kamp 2021 
 
Kamp 2021 vindt plaats op 26, 27 en 28 maart. Kinderen die eigenlijk in 
2020 voor het laatst mee zouden mogen, willen we dit jaar nog een kans 
geven. Ook zij kunnen zich nog opgeven!  
 
 

Beugelen 
 
Het Beugelen wat gepland stond in november kan helaas niet doorgaan. 
De richtlijnen van het RIVM laten het helaas niet toe om op een gezellige 
manier te organiseren.  
 
 

Sinterklaas & kienen 

Ondanks Corona willen wij Sinterklaas op een gepaste manier door laten gaan. Op 

zaterdag 21 november zal de Sint een bezoek brengen aan Liempde speciaal voor de 

kinderen van onze buurtvereniging. Het bezoek van de Sint en het kienen zal in de 

middag plaatsvinden. Aan de hand van de opgaven zullen wij een passend programma in 

elkaar zetten. Wij willen jullie daarom alvast vragen de kinderen op te geven.  

Kinderen tot en met groep 5 kunnen zich opgeven voor het Sint bezoek en kinderen van 

groep 6 t/m 15 jaar kunnen zich opgeven voor het Sinterklaas kienen. Kinderen uit groep 

5 mogen één van de twee activiteiten kiezen.  Het kienen gaat door bij minimaal 15 

opgaves.  

Opgeven via de website.  

 

http://www.kleinhoekje.nl/
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Wist je dat: 

• We heel graag ook iets willen organiseren voor onze volwassen leden maar we dat op dit 

moment niet verantwoord vinden i.v.m. corona?  

• We steeds minder hondenpoep tegenkomen op de stoep? Dank daarvoor! 

• Het oud papier in heel veel straten op de juiste plek staat? Ook dank daarvoor!  

• We maandelijks nog ongeveer 40 kl’oekjes op papier rondbrengen. Dit zouden we graag 

minder zien. Wanneer u geen kl’oekje op papier wenst, horen wij dit graag via de mail.  

 

Prison Island  

 

Op vrijdag 9 oktober gaan we met de oudere jeugd (12 t/m 17 jaar) naar Eindhoven om Prison Island te spelen. Het 

spel start om 19.30 en duurt 1,5 uur. Prison Island bestaat uit maar liefst 28 cellen en elke cel is uitgerust met een 

opdracht. Soms tactisch, soms fysiek of een puzzel, voor ieder wat wils! Met een mix van spelelementen dat het 

beste van de bekende escape rooms combineert. Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan een kijkje op deze 

website: https://allineindhoven.nl/portfolio/prison-island/ 

We hopen met deze activiteit onze jeugd enthousiast te krijgen en gaan uit van veel opgaven! Dit opgeven graag 

vóór 26 september, via onze website.  

 

Let op: Graag ook opgeven of je heen en/of terug kunt rijden en hoeveel kinderen er mee kunnen rijden. Voor 

ouders bestaat de mogelijkheid om in de kantine te wachten en krijgen een drankje vanuit de buurtvereniging 

aangeboden.  

 

Leden voor leden  

 

Voorheen hadden wij als bestuur de traditie om bij onze leden die ziek zijn langs te gaan met 

een kleine attentie. We hebben besloten om al deze bezoekjes te bundelen en 2 keer per 

jaar iets doen voor onze leden die dit op een of andere manier verdienen. Dit door de actie 

‘leden voor leden’. Je kunt een ander lid van de buurtvereniging hiervoor opgeven. Twijfel je 

of iemand wel lid is kunnen we dit altijd voor je opzoeken. De eerste keer dat we een 

officieel ‘leden voor leden’ attentie rond gaan brengen is al in oktober, dus graag vóór 1 

oktober aanmelden voor de eerste ronde. Aanmelden kan via de mail naar 

info@kleinhoekje.nl, graag vermelden om wie het gaat, inclusief het adres en de reden 

waarom (hoeft niet in detail).  

http://www.kleinhoekje.nl/
https://allineindhoven.nl/portfolio/prison-island/
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