
Op zaterdag 30 november zal Sinterklaas een 

bezoek aan ons dorp brengen om een goed 

beeld te krijgen van de huizen en de straten. 

Het is tenslotte een nieuw dorp en Sint moet 

goed weten hoe hij straks de kadootjes moet 

bezorgen. 

Daarom zul je wellicht vanaf 11:00 uur pieten 

in de straten zien die alvast een kijkje komen 

nemen naar de huizen en de daken. Vanaf 

11:30 tot 13:00 uur zal Sinterklaas zelf de 

Keuken van Hoef en Haag aan de Lekstraat 

bezoeken. Kom je dan ook gezellig langs? 

Gezinnen met kinderen t/m 9 jaar die lid zijn 

van het dorpscomité kunnen binnenkort een 

kleurplaat in de bus verwachten in de vorm 

van een schoen. Kleur de schoen mooi in, knip 

‘m uit en knutsel ‘m verder in elkaar. Lever 

deze schoen daarna uiterlijk zaterdag 23 

november in bij de Keuken van Hoef en Haag. 

Met een beetje geluk zit er iets in als de Sint is 

langs geweest. 
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Ook maximaal genieten van de activiteiten van het dorpscomité?  

Word lid van onze vereniging voor slechts 15,- per jaar zodat we ook in 

de toekomst leuke activiteiten kunnen organiseren. 

Schrijf je in via www.onshoefenhaag.nl 

Meer info op www.onshoefenhaag.nl 
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