Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste Buurtgenoten,
Met de gezellige vrijwilligers avond en het geweldige (en een tikkeltje vermoeiende)
kamp in ons achterhoofd gaan we weer richting de zomer.
Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en zonnige zomer toe!
Hopelijk tot ziens bij een van onze volgende activiteiten.
Gezinsdag
Gezellig erop uit met het hele gezin, wie wil dat nou niet?
Daarom hebben wij voor u een leuke dag georganiseerd voor jong en oud!
De gezinsdag zal plaatsvinden op zondag 18 september.
We gaan nog niet alles vertellen, maar het gaat leuk worden. De happening gaat plaats
vinden bij het Gilde. De vaste programmaonderdelen, zoals de BBQ, het kruisboog
schieten en evt Jeu d’Boules zullen niet ontbreken. Het andere programmaonderdeel (ook
bij het gilde), daarover vertellen we later meer. We kunnen wel verklappen dat er zowel
voor de volwassenen als voor de kinderen en aller kleinste activiteiten zullen worden
georganiseerd.
Elke activiteit begint om 14 uur is inclusief de aansluitende barbecue,
hiermee zullen we rond 17:00 / 17:30 uur van start gaan.
Je kunt ook opgeven voor alleen de barbecue. De eigen bijdrage is maar 5 euro per gezin.
Omdat de tijd tussen einde vakantie en de gezinsdag heel kort is, willen we voor de
vakantie de grote lijn geregeld hebben. We vragen u daarom u op te geven voor 1 juli.
Wij hopen jong en oud zeker te zien.
Jeugdreisje
Jaaaaa! Wij gaan naar de speeltuin.
Wegens het succes van voorgaande jaren gaan wij ook dit jaar weer met basisschoolgaande
kinderen t/m groep 3 van schooljaar 2015 -2016 naar de speeltuin.
Dit zal zijn op zaterdag 3 september.
We verzamelen om 09.30u bij Fysionova op Oranjelaan 11.
Om 15.30u komen we hier moe maar voldaan weer terug.
Geef je dus voor 20 augustus op!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irma Quinten op
het telefoon nummer 0647558258
Voor deze activiteit zoeken we chauffeurs/ begeleiders. Graag aangeven bij de aanmelding.
Graag opgeven via kleinhoekje.nl. Mocht dat niet mogelijk zijn dan via onderstaande strook.
Gezinsdag 18 september
Naam…………………………………………………………………………leeftijd (kinderen)…………….
Straat……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………
(Vóór 1 juli opgeven)
Jeugdreisje 3 september
Naam ……………………………………………………….……wel/niet rijden……. wel/niet begeleiden.
Straat……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………
(Voor 20 augustus opgeven)
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