
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. okt 2018.

Beste buurtgenoten,
Nu de vakantie weer is afgelopen en de herfst in aankomst is kijken we terug op een heerlijke zomer en 
een erg gezellige familiedag.
Lees snel verder wat we de komende tijd nog voor je in petto hebben! 

Chillen met die billen

Vind jij het ook zo jammer dat je niet 
meer mee op kamp mag na groep 8?

Dat vonden wij ook!!!
Daarom huren wij het weekend van 26 en 27 januari 
een geweldige plek waar er stoere, leuke, hilarische 

verhalen verteld mogen worden. 
Uiteraard zorgen wij voor het kampvuur, de winter 

bbq en bedden (als je die eventueel nodig hebt). 
Het ‘kamp’ is vanaf de middelbare school tm 17 jaar.

Voor meer info kun je bellen naar 0647558258
(appen mag natuurlijk ook) 

OPROEP:
We willen u vragen al uw ‘Op liempt gemunt’ 
muntjes bij elkaar te zoeken en in te leveren 

voor 24 november 2018. 
Het liefst natuurlijk in de koker van 

Buurtvereniging Klein hoekje nieuwe wijk. 
Alvast bedankt ☺

Beugelweekend voor 40-plussers! 

Tijd om weer te gaan spelen om de Jan van Kronenburg bokaal want 

Na het grote succes van vorig jaar gaan wij ook dit jaar weer beugelen 

op vrijdag 9 en 16 november!!!! 

Bent u 40 jaar of ouder, enthousiast en hebt u zin een avond met ons te beugelen, geef u dan 

op! Vervolgens bent u op “uw” avond van harte welkom in de

beugelbaan aan De Kleuskes. 

We verwachten u om 19:45uur (zodat we om 20:00 uur de eerste ballen kunnen laten rollen). 

Het beugelen eindigt 23:00 uur maar de avond niet altijd…. 

Dit fraaie arrangement inclusief entree en 3 consumpties per persoon (koffie telt ook als een 

consumptie) kunnen wij geheel gratis aanbieden.

U kunt zich opgeven tot 26 oktober!
Let op: inschrijven is alleen mogelijk wanneer je 40 bent 

wie het eerst komt, wie het eerst maalt!!! 

Kloekje
Wij hebben begrepen dat er op dit moment 
mensen zijn die graag een kloekje per mail 
ontvangen in plaats van in de brievenbus. 

Wij (en de natuur) zijn hier natuurlijk erg blij 
mee. U kunt dit doen via onze website 

(www.kleinhoekje.nl)  ga naar ‘opgeven’ en klik 
op kloekje per mail. 

Als u hier uw gegevens invult ontvangt u vanaf 
dan het kloekje per mail ipv per post. 

Voor in uw agenda: 
We gaan kerstknutselen op zaterdag 15 

december. Zet alvast in uw agenda zodat u dit 
zeker niet hoeft te missen. 
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Geef je op via de site of onderstaand Opgave formulier:

Voor jeugdkamp, Sint en het kienen kun je je uitsluitend opgeven via de site: www.kleinhoekje.nl

We zien jullie graag bij een van deze 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 0647558258) Website: www.kleinhoekje.nl. okt 2018.

Beugelen (vrijdag 9 en 16 november)

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

Postcode/huisnummer………………………………….9 november / 16 november/ maakt niet uit

Telefoonnummer……………………………………………. .............................................................
(Vóór 26 oktober inschrijven via de site of de invulstrook)

Sinterklaas

Hij is er nu nog niet, 

maar ook dit jaar komt hij met zijn Piet.

Ja juist dat is onze lieve Sint, 

hij heeft weer een cadeau voor ieder kind. 

De Sint komt langs voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 5. 
Dit jaar zal de Sint op zaterdag 24 november van 15.00u tot 16.00u op 

Basisschool De Oversteek komen. De school is vanaf 14.45u open. 
Maar opgelet:

-De Sint heeft het erg druk, hij kan geen pakjes nabrengen. 
- Opgave na 27 oktober is NIET meer mogelijk, aangezien de pakjesboot dan al 

gaat vertrekken! Heb je verder nog vragen dan bel even met
Irma Quinten 0647558258

Kienen
Kienen voor de oudere jeugd (groep 5 t/m 15 jaar) 

Op zaterdag 24 november van 17.00u tot 18.30u kunnen bij Het Wapen 
van Liempde weer fantastische prijzen gewonnen worden tijdens het kienen. 

Wil je meedoen? Geef je dan snel op! 
Heb je verder nog vragen dan bel even met Irma Quinten 0647558258

Let op: kinderen van groep 5 mogen kiezen met welke groep ze mee doen. Echter 
wel 1 van de 2! 

Steun de buurtvereniging tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!
Leden van Rabobank Hart van De Meierij ontvangen rond 15 november 2018 per post een unieke code waarmee 

ze kunnen stemmen. Van woensdag 15 tot en met donderdag 29 november brengen zij via een stemsite hun 
stemmen uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid mag vijf stemmen 

uitbrengen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging.
Let op: alleen leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen. Als iemand klant is, is deze niet 

automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 22 november lid 
worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via de website van de bank, 

onder het kopje ‘De voordelen van het lidmaatschap’.
Dus geef die twee stemmen aan Klein Hoekje / Nieuwe Wijk !

Dank u ☺
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