Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste buurtgenoten,
Na de gezellige paasactiviteit wordt het tijd voor nieuwe activiteiten voor jong
en oud. Natuurlijk hopen wij jullie daar allemaal tegen te komen.
Lees snel verder om te zien waarvoor je je kunt opgeven.
Samenloop voor hoop:
SamenLoop voor Hoop van KWF
Kankerbestrijding is een wandel-estafette waarbij
deelnemers in actie komen tegen kanker (12
september vanaf 14.00u tot 13 september
14.00u). Met de SamenLoop zamelen we geld in,
steken we (ex)kankerpatiënten een hart onder de
riem en is er aandacht voor en informatie over
uiteenlopende aspecten van kanker.
We willen kijken of we met de buurtvereniging
ook een team bij elkaar kunnen krijgen. U
betaalt het inschrijfgeld van 15 euro per persoon
en wij zorgen voor koffie en thee.

Vrijwilligersavond:
Op vrijdag 5 juni houden
wij weer vanaf 19:00u
onze jaarlijkse
vrijwilligersavond.
Alle vrijwilligers hebben
hiervoor een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
Wij hopen hier weer
samen met u een gezellige
avond van te maken.
Wij verzoeken iedereen
je af te melden als je
niet kan komen.

Kamp
Ook dit jaar organiseren we een kamp voor de kinderen van groep 4 t/m groep 8!
Het kamp zal dit jaar plaatsvinden van 3 tot en met 5 juli. Zoals elk jaar belooft het weer
een kamp te worden vol spetterende activiteiten en heel veel lol! Natuurlijk zouden wij
het super gezellig vinden als jij er ook bij bent. Indien je later aan wil sluiten omdat je net
een groep 8 kamp hebt gehad, dan is dat geen probleem. Kom dan wel voor
zaterdagmiddag anders mis je het subtropisch zwemparadijs.
Geef je vóór zaterdag 13 juni op via de site en ga gezellig met ons mee.
De eigen bijdrage is € 10,00 per kind en wordt na opgave automatisch geïncasseerd.
Bij voorkeur opgeven via de website.

Indien u dat niet kan dan het onderstaand

opgave formulier inleveren in de buurtbus (bij Fysionova).
Samenloop voor hoop
Naam …………………………………………………………
Straat………………………………………………………….
Telefoonnummer…………………………………………….
Kl’oekje is het informatieblad van buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk en
verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. Website: www.kleinhoekje.nl. mei 2015.

Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
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 20 september
U kunt kiezen uit:

 Een (lange) fietstocht met rustpauze (koffie met iets lekkers) bij De Vresselse Hut.
Dan verzamel je om 13:00u bij Fysionova.
 Een activiteit bij De Vresselse Hut. Diegenen verzamelen daar om 13.30u.

Mogelijke activiteiten bij De Vresselse Hut:
 Kegelen
 Survival (vanaf 12 jaar)
 Voor de kleinsten is hier een speeltuin
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om op het terras te zitten en rond te kijken.
Degenen die gaan fietsen, zullen hier later ook bij aansluiten.
Elke activiteit is inclusief de aansluitende barbecue en de activiteiten bij t Gilde.
Rond 5 uur zijn we weer terug bij t Gilde en staat de heerlijke barbecue al te wachten!
Je kunt je ook opgeven voor alleen de barbecue. De eigen bijdrage is maar 5 euro per gezin.
Wij hopen jong en oud zeker te zien.
Bij voorkeur opgeven via de website.
Indien u dat niet kan dan het onderstaand opgave formulier inleveren in de buurtbus
(bij Fysionova).
Kamp

Naam …………………………………………………………
Naam …………………………………………………………
Straat………………………………………………………….
Telefoonnummer…………………………………………….
Gezinsdag
Naam ………………………………………………………..aantal volwassenen ……………………
Straat………………………………………………………...aantal kinderen ………………………….
Telefoonnummer ……………………… Inschrijven voor: …………………………………………...
Kl’oekje is het informatieblad van buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk en
verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. Website: www.kleinhoekje.nl. mei 2015.

