
                    
 
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 

 
Vrijdag 5 februari hebben we de online jaarvergadering gehouden. Het moment dat we Corso 2020 afsluiten en 
Corso 2021 openen. Tijdens de jaarvergadering blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 
het nieuwe jaar. Hopelijk een jaar waarin het weer GEWOON Corso is. We zullen jullie op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen. Verder zijn Jan, Ruud, Erwin en Ineke herkozen voor een periode van 3 jaar. Proficiat! En is 
het jubileumshirt gepresenteerd. Binnenkort volgt hierover meer informatie.  
 
 

PAASEITJES 
Hebben we in januari de nieuwjaarsborrel niet door kunnen laten gaan. Moeten we ook in februari de verkoop 
van de paaseitjes cancelen. Helaas. 
Maar het is niet verantwoord om in deze tijd de eitjes samen in te pakken en langs de deuren te gaan om te 
verkopen. Dus ook door 19 en 20 februari gaat een streep. Wel willen we, zodra het kan, chocolaatjes verkopen. 
Wordt vervolgd!  
 

 
 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Vorig jaar is de activiteitencommissie gestart met een nieuwe werkwijze. De reacties waren goed, jammer was 
alleen dat enkele activiteiten vanwege de Coronamaatregelen geen doorgang konden vinden. De bedoeling was 
dat tijdens de jaarvergadering iedereen zich weer op kon geven voor het mede organiseren van een activiteit. 
Doordat de jaarvergadering op een aangepaste wijze heeft plaatsgevonden willen we via deze weg een oproep 
doen aan alle buurtgenoten. 
 
Wie wil er plaatsnemen in de Activiteitencommissie? 
De activiteitencommissie houdt de grote lijnen in de gaten en springt bij daar waar nodig. We zoeken nog 1 of 2 
mensen die ons daarbij willen helpen. De activiteitencommissie bestaat op dit moment uit: Cees van Overveld 
(algemeen coördinator), Olga van Hassel (bestuur), Maikel van Overveld en Natasja de Raad.  
 
Wie wil de Activiteitencommissie helpen bij één of meerdere activiteiten? 

1. Voorjaarsactiviteit (24 april) 
2. Buiten Bingo (Juni) 
3. BBQ (3 juli) 
4. Kinderochtenden (14-21-28? augustus) 
5. Buurtfeest (9 oktober) 

Je kunt helpen bij: organisatie, opbouw of catering. 
 
Heb je interesse? Neem contact op via: ac@buurtschap-kapelleke.nl / 06-18207348 (Cees) en geef je 
voorkeur(en) aan.  

mailto:ac@buurtschap-kapelleke.nl


                    
 

FOTO-PUZZEL-WANDEL-TOCHT 
Zaterdag 27 maart staat de foto-puzzel-wandel-tocht op de kalender. Terwijl je een rondje door de buurt 
wandelt, ga je op zoek naar foto’s. Een activiteit voor jong en oud. Een activiteit die sowieso door gaat. 

 Laten de maatregelen het toe: met z’n allen op zaterdag 27 maart 

 Laten de maatregelen het niet toe: met je eigen bubbel van 12 tot en met 26 maart, met op 27 maart de 
prijsuitreiking 

 

 
 
 

GEBOREN 
10 februari 2021 JULIE: dochter van Kristel Dircken en Bas van den Brandt 

Gefeliciteerd  met jullie wondertje! 

 
 

OVERIGE 
- 24 april voorjaarsactiviteit 
 
 
 
 

 


