
Klein hoekje / Nieuwe wijk

Buurtvereniging

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 0647558258). Website: www.kleinhoekje.nl. oktober  2018.

Beste buurtgenoten,

Nu de vakantie weer is afgelopen en de herfst weer is begonnen kijken we terug op een gezellige 
en drukke familiedag.
Lees snel verder wat we de komende tijd nog voor je in petto hebben! 

Even ter herinnering:

-Wij zijn heel hard op zoek naar 

vrijwilligers die willen helpen met 

het ophalen van oud papier. Dit is 

ongeveer 3 tot 4 keer in het jaar op 

vrijdagavond. 

U kunt u aanmelden via de website.

-De oudere jeugd kan zich nog 

steeds opgeven voor het ‘kamp’. 

Dat wordt gezellig!!!

-Vergeet niet ons te steunen via de 

Rabobank actie. 

Alvast heel erg bedankt! 

Vrijdag 30 november 

gaan we weer

Discozwemmen

We vertrekken om 18:15 uur vanaf Fysio Nova in de Oranjelaan, rond 21:00 uur word je 

thuis gebracht.

Deze activiteit is geheel gratis. Je kunt je opgeven tot 19 november. We gaan weer naar 

zwembad De Neul in St. Oedenrode. Je mag mee als je zwemdiploma A (of hoger) hebt 

en als je minimaal 8 en maximaal 15 jaar bent.

Kerst knutselen

Heeft u zin om ook dit jaar gezellig met ons mee te 
knutselen? 

Wij nodigen u graag uit voor het kerst knutselen op   
15 december 2018. 

We starten om 9:30 uur en het zal duren tot ongeveer 
12:00 uur, het zal plaats vinden in het handenarbeid 
lokaal van de Oversteek. De eigen bijdrage is 5 euro.

Dit mooie stuk is duidelijker te zien op onze website. 
We zullen dit stuk maken met vers groen. 

Graag opgeven voor  26 november. 

Knutselen 

Naam …………………………………………………………aantal personen………………..............

Postcode/huisnummer…………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer……………………………………………. .............................................................

(Vóór 26 nov inschrijven via de site of de invulstrook)
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