Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste Buurtgenoten,
Een paar weken geleden zijn we weer met een flinke groep kinderen wezen
discozwemmen. Dit was erg gezellig en de tijd ging zoals elk jaar weer veel te snel voorbij.
Ook zijn we wezen beugelen. Na een spannende strijd zijn Gerda Lathouwers en Harry de
Bresser als winnaars uit de bus gekomen. Van harte gefeliciteerd en hopelijk tot volgend
jaar.
Natuurlijk hebben ook Sint en Piet ons dit jaar weer een bezoek gebracht. Alle kinderen zijn
lief geweest en hebben een mooi cadeau gekregen.
Snertwandeling
Kerst attentie
Ook dit jaar kunt u ‘m natuurlijk niet missen!
De snertwandeling!!!
We vertrekken op woensdag 28 december om
10 uur en ook dit jaar lopen we een mooie, gezellige
route en zullen we rond 13 uur weer terug zijn.
Onderweg kunt u natuurlijk genieten van heerlijke
Erwtensoep, een warm broodje en eventuele andere
consumptie.
Zet uw wandelschoenen dus vast klaar en geef u snel
op!!
LET OP: We vertrekken om 10:00 vanaf ‘t Groene
woud’ (Sien Peijn).

Ook dit jaar hebben wij voor de
64 plussers weer een leuke
attentie klaar liggen.
Deze keer doen we het echter net
iets anders.
U kunt de attentie zelf afhalen op
de kerst clune markt op 17
december. De attentie kunt u
ophalen bij ‘klein hoekje nieuwe
wijk’ kraam tussen 16:00 en
20:00.
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Gezinsschaatsen
Ook dit jaar gaan we weer met het hele gezin schaatsen.
Dit zal dit jaar plaats vinden op 22 januari, in Eindhoven.
Wat doet u:
# u geeft zich natuurlijk zo snel mogelijk op
# u bent 22 januari om 11:30 aanwezig bij het IJssportcentrum in Eindhoven
(Antoon Coolenlaan 3)
# U neemt zelf een lunchpakketje en
schaatsen mee (schaatsen kunt u eventueel ter plekke huren voor 4 euro per paar).
# Het is een gezinsactiviteit dus u zorgt zelf voor de eventuele begeleiding en vervoer van uw
kinderen
# Wij betalen de entree voor de schaatsbaan
# Wij zorgen voor wat lekkers
Graag zien we u op 22 januari 2017 

Geef je op via de site of onderstaand Opgave formulier:
Snertwandeling
Naam …………………………………………………………………………aantal pers:......................
Postcode/huisnummer………………………………………..............................................................
Telefoonnummer……………………………………………. .............................................................
(Vóór 16 december inschrijven via de site of de invulstrook)
Schaatsen
Naam ………………………………………………………………………aantal pers:…......................
Postcode/huisnummer ..……………………………………..............................................................
Telefoonnummer……………………………………………. .............................................................
(Vóór 6 januari inschrijven via de site of de invulstrook)
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