
Klein hoekje / Nieuwe wijk

Buurtvereniging

Beste Buurtgenoten,

Met de gezellige paas activiteiten in ons achterhoofd gaan we weer richting de zomer. 

Wij hopen u dit voorjaar en deze zomer weer te zien bij een van onze activiteiten. 

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. Mei 2017

Gezinsdag

Het duurt nog even maar op 17 september houden we weer onze traditionele gezinsdag. 

Dit jaar kunt u als activiteit kiezen tussen fietsen en varen òf fietsen en varen want we hebben 

twee verschillende middagprogramma’s: 

1) Op de fiets naar de Pagaai (Boxtel/Munsel) waar we inschepen voor het bekende

“rondje Boxtel” of 

2) Op de fiets naar Den Bosch waar we inschepen voor de al even bekende “historische 

vaartocht over de Binnendieze”. 

Voor de duidelijkheid: “Rondje Boxtel” is korter fietsen maar het varen moet u op eigen kracht 

doen in zogenaamde “Canadezen” (3-persoons kano’s). 

Tijdens de historische vaartocht over de Binnendieze kunt u achteroverleunen maar u moet wel 

ongeveer 20 km heen en 20 km terug fietsen. 

Kinderen zijn bij beide activiteiten natuurlijk welkom maar wel onder verantwoordelijkheid van 

hun ouders.

Ouderen die graag mee willen varen in Den Bosch maar voor wie het fietsen te ver is kunnen 

op eigen gelegenheid naar Den Bosch komen. Zorg dan dat u uiterlijk 14:45 uur bij het punt 

bent waar de boten vertrekken: Molenstraat 15a in Den Bosch. 

De deelnemers voor de historische vaartocht verzamelen om 13:00 uur met hun fiets en een 

goed humeur op de parkeerplaats van het Gilde. Van daaruit vertrekken ze langs een 

schilderachtige route naar Den Bosch. In Den Bosch hebben we plekken gereserveerd om 

15:00 uur en 15:20 uur zodat we rond 16:30 weer vertrekken naar Liempde en rond 

17:30 uur terug zijn. 

De ‘rondje Boxtel’ deelnemers verzamelen om 12:30 uur bij het Gilde zodat we rond 13:00-

13:15 kunnen gaan varen in Boxtel. Dat duurt 2,5 a 3 uur, rond 16:30 uur fietsen we dan weer 

terug naar Liempde. 

Terug in Liempde bij het Gilde kunnen er diverse spellen beoefend worden waaronder het 

traditionele kruisboogschieten. Natuurlijk zorgen we na alle inspanningen voor wat lekkers te 

eten en kunt u onder het genot van een borrel terugkijken en bijpraten met de rest van de 

buurt. 

Kosten: het vooroorlogse prijsje van 5 euro per gezin (wordt na opgave automatisch 

geïncasseerd).

Wat moet u doen: Uiterlijk eind juni opgeven zodat we weten hoeveel plekken we definitief 

moeten reserveren in de boten. Het aantal plekken is beperkt, als er te veel liefhebbers zijn 

dan geldt de volgorde van inschrijven. 

http://www.kleinhoekje.nl/


Hulp gezocht 

Namens de organisatie van ‘kribkesroute 

Liempde’ is ons gevraagd om ook 

namens de buurtvereniging een speciaal 

kribke te maken. Natuurlijk vinden wij dit 

erg leuk maar helaas kunnen we dit niet 

zelf realiseren. We zijn daarom op zoek 

naar een groepje enthousiaste, creatieve 

en handige buurtgenoten die het leuk 

vinden namens de buurtvereniging een 

kribke in elkaar te zetten. Je kunt je 

opgeven via de site of opgavestrook. 

Het bestuur van ‘behoud 

gemeenschap Liempde’ is op zoek 

naar versterking.

Lijkt je dit wat?

Kijk op www.stichtingbgl.nl voor 

meer info en meld je aan. 
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Opgaveformulier

Gezinsdag

Naam/ postcode/ huisnummer:………………………………………………………………………….

Aantal volwassenen/aantal kinderen: ………………………………………………………………….

Neemt deel aan:

ORondje Boxtel op de fiets + spellen/kipkar/borrel bij het Gilde

OHistorische vaartocht Binnendieze op de fiets + spellen/kipkar/borrel bij het Gilde

OHistorische vaartocht Binnendieze eigen vervoer + spellen/kipkar/borrel bij het Gilde

O Alleen vanaf 17:00                         Gildeterrein (spellen, Kipkar, borrel)

Opgeven voor 23 juni

Kribke 

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

postcode/ huisnummer:………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………

Graag opgeven voor 23 juni

http://www.stichtingbgl.nl/
http://www.kleinhoekje.nl/

