
                    
 
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

 
 
 

ONTWERP 2022 
Wij zijn op zoek naar het ontwerp voor Corso 2022.  
Heb jij of hebben jullie HET idee ….. 
Durf jij of durven jullie DE uitdaging aan ….. 
Laat het ons dan weten voor 1 januari, door een mailtje te 
sturen naar secretaris@buurtschap-kapelleke.nl. 
Ook voor overige vragen kun je hier terecht. 
Planning: vrijdag 14 januari ontwerp verkiezing. 
 
 

NIEUWJAARSBORREL 
Op 8 januari 2022 staat de Nieuwjaarsborrel op de kalender. Vanaf 15.00 uur zijn alle buurtgenoten uitgenodigd 
om samen te proosten op het nieuwe Corso jaar. 
De schuur zal weer omgetoverd worden in Kerst sferen. Hopelijk zien we veel buurgenoten. 
 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Vanaf 2022 gaan we de werkwijze van de Activiteitencommissie in een ander jasje steken. Tijdens de 
jaarvergadering (18.02.2022) zal Cees van Overveld een korte toelichting geven op deze werkwijze. Een 
werkwijze waar we al twee jaar naar toe hebben gewerkt.  
 

Werkwijze 
1. Cees van Overveld wordt coördinator van alle activiteiten 
2. Olga van Hassel zal, vanuit het bestuur,  Cees hierbij ondersteunen 
3. Iedereen kan zich aanmelden om te helpen met het organiseren van één of twee activiteiten 
4. Iedereen kan zich aanmelden voor  de catering tijdens de activiteiten 
5. Aanmelden kan nu al via ac@buurtschap-kapelleke.nl / 06-18207348 (Cees) 
6. Aanmelden kan ook tijdens de jaarvergadering 

 

Activiteiten 2022 
1. Voorjaarsactiviteit (23 april) 
2. (Buiten) Bingo  (juni)  
3. BBQ (2 juli) 
4. Kinderochtenden (13-20-27 augustus) 
5. Buurtfeest (8 oktober)  
6. Kinderbuurtfeest (september/oktober) 
7. Najaarsactiviteit  (november) 

 
 

GEBOREN 
30 september 2021 LYNN: dochter van Natasja en Maikel van Overveld 
7 oktober 2021: KYLIAN: zoon van Anouk en Joey Ritchie 
27 oktober 2021: VIEVE: dochter van Manouk van den Broek en Sam de Meijer 

Gefeliciteerd  met jullie wondertjes! 
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OVERIGE 
- vrijdag 3 december worden de Brickey’s afgeleverd door de Gemeente Zundert. Wij zullen contact opnemen 
voor het afleveren en plaatsen van de Brickey’s. 
- 18 februari 2022 jaarvergadering 
- 30 april 2022 Vaandelfeesten  
 
 

 


