Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste Buurtgenoten,
Een paar weken geleden zijn we weer met een groep kinderen wezen discozwemmen.
Dit was erg gezellig en ging zoals elk jaar natuurlijk weer veel te snel voorbij.
De komende weken gaan we beugelen en brengt Sinterklaas ons weer een bezoekje.
Lees snel verder wat we daarna voor u in petto hebben.
Snertwandeling
Ook dit jaar kunt u ‘m natuurlijk niet missen!
De snertwandeling!!!
We vertrekken op zondag 27 december om 10 uur en
ook dit jaar lopen we een mooie, gezellige route en
zullen we rond 13 uur weer terug zijn.
Onderweg kunt u natuurlijk weer genieten van
heerlijke Erwtensoep, een warm broodje en
eventuele andere consumptie.
Zet uw wandelschoenen dus vast klaar en geef u snel
op!!
Meer informatie over plaats van vertrek ed volgen tzt
op de agenda op onze website.
www.kleinhoekje.nl

Kerst attentie:
Ook dit jaar hebben wij
voor de 63 plussers
weer een leuke attentie
in gedachten.
Wij komen hiervoor bij
u aan de deur op 19
december tussen 10 en
12 uur.
Zorg dat u thuis bent,
wij kunnen de attentie
helaas niet nabrengen.

Kerst knutselen:
Op maandag 14 december gaan we weer knutselen. Dit zal wederom
plaatsvinden in het handenarbeidlokaal van Basisschool de Oversteek.
U wordt hier op maandag 14 december om 19:00 verwacht.
U kunt opgeven tot 1 december. De eigen bijdrage is 5 euro pp.
Dus heeft u zin in een creatieve gezellige avond? Geef u snel op!

Gezinsschaatsen
Ook dit jaar gaan we weer met het hele gezin schaatsen.
Dit zal dit jaar plaats vinden op 17 januari, in Eindhoven.
Wat doet u:
# u geeft zich natuurlijk zo snel mogelijk op
# u bent 17 januari om 11:30 aanwezig bij het IJssportcentrum in Eindhoven
(Antoon Coolenlaan 3)
# U neemt zelf een lunchpakketje en
schaatsen mee (schaatsen kunt u eventueel ter plekke huren voor 4 euro per paar).
# Het is een gezinsactiviteit dus u zorgt zelf voor de eventuele begeleiding en vervoer van
uw kinderen
# Wij betalen de entree voor de schaatsbaan
# Wij zorgen voor wat lekkers
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Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
STEUN DE BUURTVERENIGING
Als buurtvereniging proberen we alert te zijn op mogelijkheden om de contributie
betaalbaar te houden. Zo ontvangen we mooie bedragen uit oud papier, oude kleding en
parkeren bij evenementen op landgoed Velder (vrijwilligers hierbij: bedankt, bedankt,
bedankt!).
Ook de jaarlijkse cheque van onze Liempdse ondernemers via Op Liemt Gemunt omdat u
de oranje muntjes in onze koker stopt is altijd weer een welkom decembercadeau.
Nu is er een nieuwe actie: Hart voor Elkaar van de lokale Rabobank Hart van de Meierij.
•
Wie kunnen er mee doen? Iedereen die lid is van de Rabobank. U krijgt daarvan
schriftelijk bericht thuis.
•
Wat moet u doen? Als u mag stemmen dan vragen wij u 2 van uw 5 stemmen
(meer mag niet) uit te brengen op buurtvereniging Klein Hoekje / Nieuwe Wijk
•
Wanneer? Tussen 24 november en 7 december
•
Hoe? Stemmen gaat via een website. Zie de brief die u thuis krijgt van de Rabobank.

Alvast hartstikke bedankt!

Bij voorkeur opgeven via de site of anders via onderstaande opgave strook.

Snertwandeling zondag 27 december 2015
Naam ……………………………………………………………………………………………………………
Straat…………………………………………………………………………………………………………....
Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………….
Aantal personen………………………………………………………………………………………………..
(Vóór 15 december inleveren in de buurtbus)

Kerst knutselen, 14 december
Naam …………………………………………………………………………………………………………….
Straat……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………………
Aantal personen……………………………………………………………………..………………………….
(Vóór 1 december inleveren in de buurtbus)
Schaatsen, 17 januari
Naam …………………………………………………………………………………………………………….
Straat……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………………
Leeftijd………….……………………………………………………………………..………………………….
(Vóór 30 december inleveren in de buurtbus)
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