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Beste buurtgenoten, 
 
Het jaar 2022 zit er weer bijna op, dit is alweer het laatste kl’oekje. In november hebben we nog een 
goed bezochte activiteit gehad: Sinterklaas. Dit jaar zijn we naar d’n Liempdsen Herd geweest, waar 
de kinderen een pietenmuts hebben geknutseld, pepernoten gebakken en spelletjes gedaan. Om 
daarna een bezoek te brengen aan Sinterklaas. We hebben echt alleen maar positieve reacties 
gehad, echt fantastisch!  
Wij kijken uit naar 2023 en zijn druk bezig met een activiteitenkalender voor het hele jaar. 
 
Tot snel! 

Wist je dat: 

• We voor het kamp een vast weekend hebben?  Het weekend na Pinksterren 

• Onze activiteitenkalender voor 2023 bijna af is? 

• Ons nieuwe logo op de jaarvergadering onthult zal worden?  

Kl’oekjes rondbrengen 
 
We zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen met het rondbrengen van de kl’oekjes. Het 
gaat om het deel bij de tennisbanen.  
Wat vragen we? Of je maandelijks 12 papieren kl’oekjes wil bezorgen en zo’n 3x per jaar bij 
alle huizen een bericht over het oud papier en het nieuwjaarsbericht wat we aan iedereen 
in de buurt verspreiden (dus ook aan mensen die geen lid zijn). 
Interesse: graag een mail naar info@kleinhoekje.nl  

Snertwandeling 
Wanneer: woensdag 28 december 
Verzamelen: 10.00u bij ’t Wapen van Liempde 
Aanspreekpunt: Noortje 
 
Opgeven kan nog! Wie gaat er mee? We gaan zo’n 10km wandelen en verwachten rond de 
2,5 à 3 uur onderweg te zijn. Onderweg wacht natuurlijk de heerlijke snert van Noortje en 
de welbekende Schrobbelèr.  

Bierproeverij 
Wanneer: zaterdag 21 januari, om 20.00u 
Voor wie: iedereen boven de 18 
Waar: Durpsherberg 
Aanspreekpunt: Bjorn Faber 
 
Opgeven kan nog, maar let wel: beperkte plek dus wacht niet te lang.  
Wat staat je te wachten? 4 verschillende biertjes (glas/fles) van licht tot zwaar. Er wordt wat 
over vertelt en er zit een soort quiz bij. Na afloop is er uiteraard mogelijkheid tot na 
borrelen (op eigen consumptie) 
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