Beste buurtgenoten,
Helaas hebben we door het aanscherpen van de richtlijnen van het RIVM de Prison Island af moeten
zeggen. Ondanks dat er geen activiteiten plaats hebben kunnen vinden hebben we toch nog een
aantal nieuwsberichten voor jullie.
Helaas hebben we door de corona maatregelingen een wijziging voor het bezoek van Sinterklaas.
I.v.m. het beperken van de contactmomenten zal Sinterklaas niet op zaterdag 21-11 maar op zondag 2211 beschikbaar zijn voor onze kinderen uit de buurtvereniging.
Het bezoek van de Sint zal op een unieke locatie in Liempde plaatsvinden tussen 10.30 en 11.30. Het zal
een drive-in worden waar u zelf met uw auto naartoe dient te komen. Wij willen jullie vragen de
kinderen voor 1 november op te geven via de site. Kinderen tot en met groep 5 kunnen zich opgeven
voor het Sintbezoek.
Sinterklaas zal de kinderen zelf een aantal dagen van te voren een brief sturen met de locatie en het
tijdstip waarop hij jullie zal verwelkomen.
Uiteraard alles volgens de landelijke corona maatregelen.
Gebruik van een auto verplicht.
1 gezin per auto
De aangegeven te rijden route is verplicht te volgen.
De sint en pieten zorgen voor een passend cadeau.

HULP GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 2a3 keer per jaar oud papier op
willen halen. Op Vrijdag tussen 18:00u en 20:30u
Je steunt hier mee de buurtvereniging, het milieu en gemeentelijke lasten.
Hoe meer vrijwilligers hoe minder een ieder aan de beurt komt.
Voor informatie kun je bij Jos van Erp terecht.
Jos van Erp
06-53624466 (Ook Whatsapp)
Contributie 2020
In verband met Corona hebben we weinig tot geen activiteiten kunnen
organiseren. Wij hebben daarom besloten om de contributie voor 2020
niet in rekening te brengen.

Wist je dat:
•

De ooievaar is uitgevlogen naar Ravi?

Kl’oekje is het informatieblad van buurtvereniging Klein Hoekje/Nieuwe Wijk en verschijnt ongeveer
10 keer per jaar. Website: www.kleinhoekje.nl

