Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Voor in uw agenda:
- Op 20 april en 19 oktober halen we weer oude kleding bij u op.

Paasactiviteit
Ook dit jaar brengt de
paashaas weer een bezoekje aan de kinderen van 0 t/m groep 3
van onze buurtvereniging.
We verzamelen op zaterdag 20 april om 10.00u bij Fysionova.
Dit jaar gaan we een leuke speurtocht doen en daarna lekker met z'n allen
eieren zoeken!
Voor het zoeken van de eieren hebben we natuurlijk zoveel mogelijk
kinderen nodig...
Dus geef je op voor 6 april
Hopelijk zien we jullie daar!
Let op: opgeven via de site.
www.kleinhoekje.nl

Kamp 2019
17, 18 en 19 mei.
Het kamp organiseren we voor de kinderen van groep 4 t/m groep 8.
Het zal plaatsvinden van 17 t/m 19 mei.
Zoals elk jaar belooft het weer een kamp te worden vol spetterende
activiteiten en heel veel lol.
Natuurlijk zouden wij het super gezellig vinden als jij er ook bij bent.
Geef je dus snel op!
Je kunt je inschrijven tot 1 mei. Let op: Dit kan alleen via de site.
Paasknutselen
Niet alleen voor onze kleinste leden wordt met Pasen iets
georganiseerd maar ook aan de volwassenen wordt gedacht.
Op zaterdag 13 april zullen we gaan PaasBloemschikken.
We starten om 10:00 uur in het handenarbeidlokaal van
basisschool de Oversteek.
Eigen bijdrage is 5 euro.
Geef je op voor 31 maart, via de site of onderstaande strook
Hopelijk tot dan!
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. maart 2018.

Dineren bij de buren zaterdag 25 Mei 2019.
NIEUWE ACTIVITEIT : “Dineren bij de buren”.
In het kort komt het er op neer dat je met 2 personen (met deze persoon meld je je ook
aan) een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht maakt voor in totaal 6 personen.
Na aanmelding krijg je van ons te horen voor welk gerecht je bent ingedeeld en ontvang
je ook een bedrag van ons om inkopen te doen: € 4,25 p.p. voorgerecht, € 10,50 p.p.
hoofdgerecht, € 3,00 p.p. nagerecht.
Iedere ronde ga je op een andere locatie eten. Je komt die avond dus bij 2 andere
adressen en bij 1 ronde krijg je zelf 4 andere buurtgenoten te eten. Op de dag zelf hoor
je pas wie je te eten krijgt en ook waar je de andere 2 gerechten gaat eten.
Met wie of waar je gaat eten is dus nog een verrassing! Je zit iedere ronde met andere
buurtgenoten aan tafel! Je blijft als duo wel bij elkaar.
De planning van de avond is als volgt:
19.00 – 19.45 uur: voorgerecht
20.00 – 21.15 uur: hoofdgerecht
21.30 – 22.15 uur: nagerecht
Hierna is iedereen welkom bij ’t Wapen van Liempde om na te praten. Iedereen ontvangt
hier 2 consumptiebonnen. Eigen bijdrage voor deze activiteit is € 10,00 p.p.
Meld je aan uiterlijk 20 April bij Hannie Beerens, Rosenhofstraat 48
Let op: houd je aan de uiterste opgave-datum.
Opgaves daarna kunnen we niet meer inplannen.
Het is ook mogelijk om je met 1 persoon aan te melden. Wij maken dan een duo. En het
is zeker niet nodig om een culinair hoogstandje te maken! Dus ook voor de wat minder
goede koks onder ons: meld je gewoon aan.
Wij geven ons op voor Dineren bij de buren zaterdag 25 Mei 2019.
Naam persoon 1: …………………………………………………………………………………
Naam persoon 2: …………….………………………………………………………………
Adres waar het diner plaats vindt:……………………………………………………………..
Eventuele opmerkingen m.b.t. dieet of anderszins:
………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Deze activiteit is alleen voor personen vanaf 18 jaar en zonder introducés. Het is ook mogelijk
om je met 1 persoon aan te melden. Wij maken dan een duo. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk
20 April bij Hannie Beerens, Rosenhofstraat 48
Bij voorkeur in een envelop met de eigen bijdrage van € 10 per persoon. Let op: houd je aan de
uiterste opgavedatum. Opgaves daarna kunnen we niet meer inplannen

Paasknutselen
Naam……………………………………………………………..postcode/huisnr…………………….…………
telefoonnummer……………………..…………………………………………………..………..aantal .……….
E-mail……………………………………..
(Vóór 1 april inleveren bij de buurtbus)

