
 
 
 
Beste buurtgenoten,  
 
Allereerst nog de beste wensen voor 2016!  
 
Dit briefje wordt bezorgd bij zowel leden als niet-leden van de 
buurtvereniging omdat sommige zaken voor iedereen van belang zijn. 
En natuurlijk omdat we de niet-leden willen oproepen om lid te worden. 
Het kost nog steeds maar 16 euro per gezin per jaar (60 plussers de 
helft) en u krijgt er een heleboel leuke activiteiten voor terug zoals 
knutselen, jeugdkamp, beugelen voor 40 plussers, discozwemmen, 
gezinsdag met barbecue, schaatsen en nog veel meer. 
 
De snelste manier om lid te worden is via de website: www.kleinhoekje.nl 
Als u klikt op aanmelden komt u bij het inschrijfformulier. Dat mag u 
ingevuld en ondertekend inleveren in onze buurtbrievenbus in de 
Oranjelaan.  
U vindt de buurtbrievenbus aan het hek van de hertenwei naast 
Fysionova (Oranjelaan 11). Vanaf de straat gezien dus aan de 
rechterkant van Fysionova. Maar liever nog hebben we dat u digitaal 
opgeeft via www.kleinhoekje.nl 
 
Een andere mededeling voor zowel leden als niet-leden betreft het oud 
papier. De buurtvereniging haalt al jarenlang het oud papier op in de 
wijk. U bent er gemakkelijk vanaf en voor ons is het een mooie 
inkomstenbron. We hebben een ploeg vrijwilligers (bedankt !) die er voor 
zorgt dat éénmaal per twee weken (op de vrijdag dat de grijze container 
wordt geleegd) het oud papier wordt opgehaald.  
Verzoek aan iedereen: Wilt u het oud papier neerzetten op de plek waar 
u ook de grijze container neer zet ? En u maakt het de ophalers veel 
gemakkelijker als het papier fatsoenlijk verpakt zit. Dus in een dichte 
doos of met een touwtje samengebonden. Liever twee kleine dozen dan 
één grote / zware. Alvast bedankt! 
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- De meesten van onze leden krijgen het Kloekje (ons maandelijkse 
nieuwsblad) per mail. Incidenteel gaat dat mis. Om te controleren 
of ons mailbestand nog actueel is gaan we deze brief ook per mail 
versturen aan alle leden die hebben doorgegeven dat ze deze 
digitaal willen ontvangen en wel op donderdag 22 januari. Krijgt u 
de mail niet binnen, stuur ons dan even een berichtje via 
info@kleinhoekje.nl 
 

- Om alvast te noteren: Op woensdag 2 maart algemene 
ledenvergadering om 20:00 uur in het Wapen van Liempde 

 
- Ophalen oude kleding in 2016 op: 16 april en 15 oktober 

 
- Zoals u wellicht weet besteden wij aandacht aan geboortes bij 

onze leden maar ook aan leden die wat langer of ernstig ziek zijn. 
Maar ook als er wat te vieren valt (bijvoorbeeld een lintje of een 
gouden bruiloft) horen we dat graag. Omdat wij ook niet alles horen 
stellen we het op prijs wanneer u ons er op attendeert als er een 
zieke is in de buurt. Op de site staan de bestuursleden en waar ze 
wonen. Bij geboortes: Gooi gewoon een geboortekaartje binnen in 
de buurtbrievenbus dan zetten wij de ooievaar.  

 
- Dat was het weer wat ons betreft, we gaan er weer een mooi jaar 

van maken!  
 

 
Bestuur buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk 
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