
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. februari 2018.

Beste Buurtgenoten,

Aller eerst de beste wensen voor 2018!

Na een gezellige snertwandeling en kerstmarkt hebben sommige van ons al genoeg van de 

kou, wij hebben echter nog een aantal leuke ‘winterse’ activiteiten voor u in petto. Lees snel 

verder wat wij hebben gepland.

Ook zien we u natuurlijk graag bij het buurt Carnaval en op onze jaarvergadering op 20 

februari om 20:30u.

Jaarvergadering 2018

Op 20 februari 2018 vind onze jaarlijkse ledenvergadering plaats 
om 20:30 bij Het Wapen 

van Liempde. 

Agenda jaarvergadering 2018

1 Opening door de voorzitter 

2 Notulen jaarvergadering 2017
(www.kleinhoekje.nl -> kloekjes)

3 Jaarverslag verenigingsjaar 2017

4 Bestuursleden:
Herkiesbaar: Kees van de Loo en Irma Quinten

Nieuw: David van Kollenburg en Niels van Vlokhoven

5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2017

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden

7 Mededelingen

8 Rondvraag

9 Sluiting

http://www.kleinhoekje.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/d/medium/diddl-kleurplaat-schrijft-een-boek-medium.jpg&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/diddl/Diddlina-schrijft-een-boek.html&usg=__HEmkJgbaZ7yKpWKVX5C9Nz398TA=&h=400&w=568&sz=21&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=If06T2YjYNIcQM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dboek%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/d/medium/diddl-kleurplaat-schrijft-een-boek-medium.jpg&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/diddl/Diddlina-schrijft-een-boek.html&usg=__HEmkJgbaZ7yKpWKVX5C9Nz398TA=&h=400&w=568&sz=21&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=If06T2YjYNIcQM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dboek%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/d/medium/diddl-kleurplaat-schrijft-een-boek-medium.jpg&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/diddl/Diddlina-schrijft-een-boek.html&usg=__HEmkJgbaZ7yKpWKVX5C9Nz398TA=&h=400&w=568&sz=21&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=If06T2YjYNIcQM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dboek%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/d/medium/diddl-kleurplaat-schrijft-een-boek-medium.jpg&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/diddl/Diddlina-schrijft-een-boek.html&usg=__HEmkJgbaZ7yKpWKVX5C9Nz398TA=&h=400&w=568&sz=21&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=If06T2YjYNIcQM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dboek%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nukleuren.nl/img/sint-leest-het-grote-boek-b2278.jpg&imgrefurl=http://www.nukleuren.nl/sint-leest-het-grote-boek.htm&usg=__FYu6b7ZMmqZYOSQKPBXlKXfaQ0Q=&h=880&w=660&sz=71&hl=nl&start=20&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=qDDg5b33Q0-3bM:&tbnh=146&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dboek%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/d/medium/diddl-kleurplaat-schrijft-een-boek-medium.jpg&imgrefurl=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/diddl/Diddlina-schrijft-een-boek.html&usg=__HEmkJgbaZ7yKpWKVX5C9Nz398TA=&h=400&w=568&sz=21&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=If06T2YjYNIcQM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dboek%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tovercirkel.nl/starnet/media/kerst_1.jpg&imgrefurl=http://www.tovercirkel.nl/index.php%3Fsection%3D8%26page%3D307&usg=__6oPrjylKGs6YJ9X3m4DPu_Oa1Ac=&h=289&w=400&sz=21&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=wHY2h2L5ye5c5M:&tbnh=90&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dkerst%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tovercirkel.nl/starnet/media/kerst_1.jpg&imgrefurl=http://www.tovercirkel.nl/index.php%3Fsection%3D8%26page%3D307&usg=__6oPrjylKGs6YJ9X3m4DPu_Oa1Ac=&h=289&w=400&sz=21&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=wHY2h2L5ye5c5M:&tbnh=90&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dkerst%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.kleinhoekje.nl/


Opgave formulier: 

Worstenbroodjes bakken 2018

Naam……………………………………………………………………..postcode/huisnr…………………….… 

telefoonnummer………………………………………………..…………………………………..aantal .……….

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………

5 maart                     12 maart                          maakt me niet uit          (omcirkel wat van toepassing is)

(Vóór 23 februari inleveren bij de buurtbus)

Gezinsschaatsen

Ook dit jaar willen wij weer met u en het hele gezin gaan schaatsen.

Dit jaar zullen we gaan schaatsen op 25 februari, in Eindhoven. 

Wat doet u: 

* u geeft zich natuurlijk zo snel mogelijk op via de site (kleinhoekje.nl)

* u bent 25 februari 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

Graag zien we u op 25 februari 2018 

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. februari 2018.

Worstenbroodjes bakken

Op 5 en 12 maart gaan we weer lekkere worstenbroodjes bakken bij 
Bakkerij van Eijndhoven
(via ingang Parkstraat). 

Deze activiteit start om 18:30 en is bedoeld voor volwassenen maar 
ook jongeren vanaf de middelbare school zijn van harte welkom aan 

deze activiteit deel te nemen. 
Je kunt je inschrijven voor een van de twee avonden.

Omdat je ook wat lekkers mee naar huis mag nemen vragen wij 
voor deze activiteit een eigen bijdrage van 5 euro pp. 

Let op: we hebben per avond plek voor 20 personen dus geef je snel 
op (liefst via kleinhoekje.nl) 

Je zal altijd een bevestiging van ons ontvangen. 
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