Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste Buurtgenoten,
De afgelopen tijd hebben we weer mogen genieten van een zeer geslaagd kamp en erg gezellige
gezinsdag.
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en natuurlijk alle vrijwilligers van de buurt en ‘t Gilde
heel erg bedankt!
Vrijdag 16 oktober gaan we weer

Let op:
- Oude kleding wordt weer opgehaald
Discozwemmen!!!
op 17 oktober vanaf 10 uur
We vertrekken om 18:15 uur vanaf
- Wij zoeken nog vrijwilligers voor het
Fysio Nova in de Oranjelaan,
ophalen van het oud papier. Dit is
rond 21:00 uur word je thuis gebracht.
ongeveer 3 keer in het jaar (3 uur) op
Deze activiteit is geheel gratis.
vrijdag of geef u op voor de reservelijst.
Je kunt je opgeven tot 15 oktober.
Wilt u ons helpen? Bel of mail Jos van
We gaan weer naar zwembad De Neul in St.
Erp: 0653624466 / j_v_erp@hetnet.nl
Oedenrode. Je mag mee als je zwemdiploma A
- Eind oktober zal de contributie weer
(of hoger) hebt en als je minimaal 8 en maximaal
worden afgeschreven.
15 jaar bent.
Nieuwe website
Wij hebben een geheel vernieuwde website. De link is als vanouds: www.kleinhoekje.nl maar de rest
is vernieuwd en helemaal van deze tijd. Natuurlijk hebben wij hierbij ook aan jullie gedacht. Het
inschrijven voor activiteiten is namelijk nog gemakkelijker geworden. Je hoeft vanaf nu alleen nog de
2 letters van je postcode en huisnummer in te voeren, een gezinslid te selecteren en de gegevens van
het gezinslid zijn zichtbaar. Wij willen jullie daarom vragen om op de site naar “Opgeven” te gaan en
dan naar “Controleren van jullie gegevens”. Op die manier willen we alle gegevens eenmalig
controleren . Alleen wanneer er iets gewijzigd dient te worden vragen we je om te reageren door dit
in te vullen in het opmerkingen veld. Ga dus snel naar www.kleinhoekje.nl, bekijk de site (vooral de
nieuwe kalender) en check je gegevens!

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 13 en zaterdag 14 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 als u even de moeite neemt u voor 24
oktober op te geven!
Let op: inschrijven is alleen mogelijk wanneer je 40 bent
wie het eerst komt, wie het eerst maalt!!!

Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Sint en Piet
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 21 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 1 november is NIET meer mogelijk, aangezien de
pakjesboot dan al gaat vertrekken!
Heb je verder nog vragen dan bel even met Irma Peijnenburg 0647558258

Kienen
Kienen voor de oudere jeugd (groep 5 t/m 15 jaar)
Op zaterdag 21 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 Peijnenburg 0647558258
Let op: kinderen van groep 5 mogen kiezen met welke groep ze mee doen. Echter wel 1 van de 2!

Sinterklaas
Naam …………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………
Straat……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………
(Vóór 1 november in de buurtbus)

Kienen
Naam …………………………………………………………………………………………………………..
geboortedatum…………………………………………………………………………………………………
Straat……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………
(Vóór 1 november in de buurtbus)

Beugelen 13 en 14 november
Naam ………………………………………………………………………………aantal……………………
Straat……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………geboorte data………………………………
Vrijdag / zaterdag/ maakt niet uit (omcirkel voorkeur)
(Vóór 24 oktober in de buurtbus)

Discozwemmen vrijdag 16 oktober
Naam ……………………………………………………………………………..aantal……………………
Straat…………………………………………………………………………………..ik kan wel/ niet rijden
Telefoonnummer………………………………………………………. er kunnen
kinderen in de auto
(Vóór 1 oktober in de buurtbus)
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 hoogakkerweg 8 (Irma Peijnenburg). Website: www.kleinhoekje.nl. september 2015.

