
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. november 2016.

Beste Buurtgenoten,

Een paar weken geleden zijn we weer met een flinke groep kinderen wezen 

discozwemmen. Dit was erg gezellig en de tijd ging zoals elk jaar weer veel te snel voorbij.

Ook zijn we wezen beugelen. Na een spannende strijd zijn als winnaars uit de bus 

gekomen: Anita Quinten + Corné Verdonk en Jan Habraken + David van Kollenburg.        

Van harte gefeliciteerd en hopelijk tot volgend jaar. 

Mochten wij u voor de feestdagen niet meer zien wensen wij u allen fijne feestdagen en het 

aller beste voor 2018.

Snertwandeling

De snertwandeling!!!
Ook dit jaar kunt u ‘m natuurlijk niet missen!

We vertrekken op woensdag 27 december om 
10 uur en ook dit jaar lopen we een mooie, gezellige 

route en  zullen we rond 13 uur weer terug zijn. 
Onderweg kunt u natuurlijk genieten van heerlijke 

Erwtensoep, een warm broodje en eventuele andere 
consumptie. 

Zet uw wandelschoenen dus vast klaar en geef u op 
voor 20 december 

LET OP: We vertrekken om 10:00, de verzamelplaats 
volgt nog. 

Kerst attentie

Ook dit jaar hebben wij voor de 
65 plussers weer een leuke 

attentie klaar liggen.
Deze keer doen we het hetzelfde 

als afgelopen jaar.
U kunt de attentie zelf afhalen 

tijdens ‘Liempt Lopt Uit 2017’ op 
16 december. De attentie kunt u 
ophalen bij ‘klein hoekje nieuwe 

wijk’ kraam tussen 16:00 en 
19:30.

Geef je op via de site of onderstaand Opgave formulier:

Snertwandeling 27 december

Naam …………………………………………………………………………………...aantal pers:......................

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

(Vóór 20 december inschrijven via de site of de invulstrook

Kerst knutselen 16 december

Naam …………………………………………………………………………………….aantal pers:…................

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

(Vóór 8 december  inschrijven via de site of de invulstrook)

Kerst knutselen

Heeft u zin om ook dit jaar gezellig met ons mee te knutselen? 
Wij nodigen u graag uit voor het kerst knutselen op 16 december 2017. 

We starten om 10:00 uur en het zal duren tot ongeveer 12:00 uur, het zal plaats vinden in het 
handenarbeid lokaal van de Oversteek. 

Graag opgeven voor 8 december. 
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