
Snertwandeling

U mag ‘m natuurlijk niet missen!

We vertrekken op zondag                
30  december om 10 uur.

Ook dit jaar lopen we een mooie, 
gezellige route en  we zullen 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 op voor 20 december! 

LET OP: We vertrekken om 10 uur,   
de verzamelplaats volgt nog. 

Klein hoekje / Nieuwe wijk
Buurtvereniging

Beste Buurtgenoten,

We hebben weer een aantal zeer geslaagde activiteiten achter de rug. 

Er is weer fanatiek gebeugeld. Na een spannende strijd zijn Peter Quinten en Jan van Vught en 

Mies Habraken en Annie Habraken als winnaars uit de bus gekomen. Van harte gefeliciteerd en 

hopelijk tot volgend jaar! Van Kronenburg wederom bedankt voor de sponsoring! 

Ook heeft de Sint weer een bezoekje gebracht aan alle lieve kindjes van onze buurt. Namens de 

Sint hebben wij zelfs een bedrag mogen schenken aan het goede doel. ‘Sinterklaasje dank u wel!’

Natuurlijk hopen wij u te zien bij een van onze activiteiten, maar als wij u voor de feestdagen 

niet meer zien wensen wij u allen fijne feestdagen en het aller beste voor 2019.

Kerst attentie: 
Ook dit jaar hebben wij voor de 65 plussers 

weer een leuke attentie in gedachten. 
Wij komen hiervoor bij u aan de deur op        

22 december tussen 10 en 12 uur. 
Zorg dat u thuis bent, wij kunnen de attentie 

helaas niet nabrengen.  

Opgave formulier:

Snertwandeling zondag 30 december 2018

Naam ……………………………………………………………………………………………………………

Postcode/ huisnr…………………………………………………………………………………………………....

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………….

Aantal personen………………………………………………………………………………………………..
(Vóór 20 december inleveren in de buurtbus)

Kl’oekje is het informatieblad van buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk en verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. Het secretariaat van de 

buurtvereniging is gevestigd op kleuskes 27 (Irma Quinten 06-47558258). Website: www.kleinhoekje.nl. november 2018.

Gezinsschaatsen

Op 20 januari 2019 zullen we weer gaan schaatsen in 

Eindhoven. 

Bent u er gezellig bij?

Wat doet u: 

*U geeft zich natuurlijk zo snel mogelijk op via de site 

(kleinhoekje.nl)

* U bent 20 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 20 januari 2019 

Bevestiging activiteit

Als u zich heeft opgegeven voor een 
activiteit ontvangt u direct na inschrijving 

de melding: ‘U heeft zich ingeschreven 
voor de activiteit’. 

Zonder tegenbericht gaat de activiteit altijd 
door, U ontvangt dus niet nogmaals een 

bevestiging. 
Voor meer info over de activiteit kunt u 

kijken op kleinhoekje.nl. 
Als u twijfelt of vragen heeft kunt u ook 

altijd even bellen, wij helpen u dan graag 
☺

http://www.kleinhoekje.nl/

