Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste buurtgenoten,
Nu we het jaar weer goed hebben afgesloten tijdens de jaarvergadering en de
carnavalsmiddag weer een groot succes was kunnen we weer met goede moed de rest van
de activiteiten plannen voor 2014.
Zo is het al weer bijna tijd voor onze jaarlijkse paas-activiteit.

Paasactiviteit
Ook dit jaar brengt de paashaas weer
een bezoekje aan de kinderen van
0 t/m groep 3 van onze
buurtvereniging.

We verzamelen op zaterdag 4 april om
10.00u bij Fysionova. Dit jaar gaan we
een leuke speurtocht doen en daarna
lekker met z'n allen eieren zoeken!

Alvast wat data voor in uw
agenda:
Oude kleding: zaterdag 18 april
Kamp 2015: 3,4,en 5 juli
Gezinsdag: zondag 20 september

Maar voor het zoeken van de eieren
hebben we natuurlijk zoveel mogelijk
kinderen nodig... Dus geef je op via
onze website of d.m.v. het strookje
vóór 5 april en vind samen met ons alle
paaseieren!

Buurtbus
Zoals u allen weet hebben we een nieuw adres waar u de opgave
strookjes, af- of aanmeldingen en andere post voor de
buurtvereniging kwijt kunt. Het adres is: Oranjelaan 11 in Liempde
(bij Fysionava). De brievenbus is herkenbaar aan de sticker met
hierop “Buurtbus”
De briefjes mogen nog steeds in een envelop worden
aangeleverd.
Alvast bedankt allemaal!!!
Opgave formulier:
Paasactiviteit, kinderen van 0 t/m groep 3
Naam ………………………………………………………………………..……..……………………
Straat………………………………………………..……….aantal kinderen….……………………..
Telefoonnummer………………………………………………..……………………………………….
(Vóór 28 maart inleveren bij 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 Peijnenburg 06 47558258). Website: www.kleinhoekje.nl. Maar 2015

Beste buurtgenoten ,
OPHALEN OUDE KLEDING
Wij komen op Zaterdag 18 april na 10:00 uur weer
langs de deur voor het ophalen van
• kleding (geen vodden)
• schoenen (alleen paren)
• gordijnen, vitrage, beddengoed e.d.
Als u er voor zorgt dat kleding, schoenen en gordijnen ’s morgens voor 10:00 uur in een
vuilniszak aan de straat staan, dan halen wij alles netjes op.
U bent er dan vanaf en steunt daarmee de buurtvereniging en al onze activiteiten.
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