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

 
Beste buurtgenoten, 
Vrijdag 15 oktober zijn met een groepje oudere jeugd naar Bounce Valley geweest in Breda, wat een 
succes! Lekker gegeten bij de McDonalds en daarna een uur bouncen. Een activiteit die zeker terug 

komt en waar de eerste aanmeldingen alweer voor binnen zijn (als ze kunnen)       
Ook komende maanden hebben we weer het in een ander in petto. In dit kl’oekje meer informatie 
hierover.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wist je dat: 

• Ideeën voor leuke activiteiten naar ons gemaild kunnen worden?  

• Onze ooievaar een maandje rust heeft gehad?  

• We ontzettend blij zijn dat we eindelijk weer wat kunnen organiseren voor jullie? 

• De sint nog een aantal helpende handjes kan gebruiken voor de voorbereiding van het grote 
sinterklaasfeest? Aanmelden kan via info@kleinhoekje.nl  

• We met oude kledinginzameling 1185 KG hebben opgehaald? 

Sint 
Op zondag 21 november organiseren wij, samen met buurtvereniging 

Keefheuvel het Sinterklaasfeest voor de kinderen t/m groep 5 (groep 5 
kinderen mogen ook kiezen voor het kienen, maar let wel: één van de twee) . 
De locatie blijft voor nu nog even geheim. Het feest zal plaatsvinden tussen 
12.00u en 16.00u. De precieze tijd volgt, zodra alle aanmeldingen verwerkt 

zijn. Graag opgeven voor 7 november via de website.  

Kienen 
Op zaterdag 20 november om 17.00u gaan we kienen met de 

kinderen van groep 5 t/m groep 8 (groep 5 mag ook kiezen voor het 
Sinterklaasfeest, maar let wel: één van de twee). Graag opgeven voor 

7 november via de website. 

Save the date Snertwandeling  
Op woensdag 29 december gaan we de kerstkilo’s 

eraf wandelen met een snertwandeling (én uiteraard 
Schrobbelèr). Deze wandeling is helaas niet geschikt 

voor kinderwagens/rolstoelen.  
 

Save the date Kamp 
13 – 14 – 15 mei gaan we op kamp 
met de kinderen uit groep 4 t/m 8.  
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