
Klein hoekje / Nieuwe wijk

Buurtvereniging

Beste Buurtgenoten,

Met het geweldige (en een tikkeltje vermoeiend) kamp in ons achterhoofd gaan we 

weer richting de zomer.  Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en zonnige 

vakantie toe! Hopelijk tot ziens bij een van onze volgende 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 06-47558258). Website: www.kleinhoekje.nl. Juni 2018

Gezinsdag

Op zondag 16 september vindt onze gezinsdag plaats.

Ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan een leuk programma voor jullie te 

samen te stellen. Er is dan ook voor ieder wat wils:

Bezoek en/of fietstocht naar La Trappe:

Rondleiding door de brouwerij en 1 consumptie naar keuze

•Ga je  op de fiets: om 11:30 uur verzamelen bij het Gilde.  

•De afstand is ongeveer  25 km, we stippelen een mooie route voor je uit.  

•Ga je met de auto : om 13:15 uur bij La Trappe aanwezig zijn 

Adres La Trappe : Eindhovenseweg 3, 5056 RP, Berkel-Enschot

Pitch&Putt:

9 Holes Pitch&Putt Golf

•13:45 uur aanwezig bij de golfbaan

•(naar keuze kom je zelf op de fiets of met de auto)

• rond 15:30 uur gaan wij terug naar het Gilde

Adres Golfbaan: Spoordonkseweg 80, 5688 KE Oirschot

Kegelen (voor kinderen):

•13:45 uur aanwezig bij de kegelbaan

(je komt  met eigen vervoer en je dient zelf voor begeleiding van je kind te zorgen) 

• rond 15:30 uur gaan wij terug naar het Gilde

Adres kegelbaan: Oude Grintweg 69a, 5688 MB Oirschot

Schieten en/of BBQ:

(Voor leden die niet deelnemen aan de genoemde activiteiten)

• 17:00 uur Schieten en een heerlijke barbecue

Gezinsdag 16 september

Naam………………………….………………………………………………………………………………………………

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

La Trappe /    Pitch & Putt /     Kegelen    /   schieten en barbecue   (omcirkel wat je wil gaan doen)

aantal personen……………………………….. ………   Fiets   /   Auto    (omcirkel wat je wil gaan doen)

(Vóór 1 augustus opgeven)

Graag opgeven via kleinhoekje.nl. Mocht dat niet mogelijk zijn via onderstaande strook in de buurtbus 

(bij Fysionova)

http://www.kleinhoekje.nl/
http://www.kleinhoekje.nl/

