Nieuwsbrief wijkvereniging

De activiteiten van de afgelopen maanden waren weer zeer geslaagd. De klaverjassers hebben weer heel gezellig
gekaart onder het genot van een drankje en een hapje en de kinderdisco was lawaaiig en leuk. Maar liefst 95 kinderen
hebben onder het toeziend oog van de paashaas paaseieren gezocht. Er zijn ook leuke nieuwe activiteiten bedacht
zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Tijden de Algemene Leden Vergadering heeft de directeur van het Clusius College een stuk tuin aangeboden aan
bewoners van de wijk die samen met medebewoners groente willen verbouwen op een afgesloten gedeelte op het
grondgebied van de school. Wie hierin is geïnteresseerd : Neem contact met ons op!
Op de achterkant van deze Nieuwsbrief staat een brief van De Bron. Wij hebben goed contact
opgebouwd met een aantal medewerksters van De Bron en vinden het belangrijk om u te informeren
over de activiteiten die ze daar organiseren. Bijvoorbeeld de gezellige muziekmiddagen of
u kunt een potje gaan biljarten.

Wandelen , elke laatste dinsdag van de maand
U houdt van wandelen, maar loopt liever niet alleen? Elke laatste dinsdag van de maand wandelen we een
uurtje (ca. 5 km) in de omgeving van Schagen. Wilt u meelopen? Dan bent u om 10:30 uur welkom op ons vaste
vertrekpunt op het parkeerterrein van het Clusius College aan De Binnenhof.
U hoeft zich niet aan te melden en deelname is gratis.
Wie weet ontmoet u wel een wandelmaatje waarmee u er wat vaker op uit kunt trekken.

Nieuwe activiteiten :

Ontbijt op De Dreef

Bierproeverij
Wijnproeverij
Sushi maken
Marokkaans koken

We ontbijten op zondag 10 juni van 9:00 tot 11:00 uur
weer gezellig op De Dreef aan lange tafels onder het genot
van een kopje koffie of thee, een glaasje jus d'orange en
natuurlijk krijgen we weer de heerlijke versgebakken
broodjes van De Backery.
U ontvangt nog een inschrijfformulier
of schrijft u zich in via de website.
Voor leden is het ontbijt gratis,
voor niet-leden rekenen we € 5,- per gezin.

Deze acitiviteiten staan gepland voor komend najaar.
De data zijn nog niet bekend dus houdt de website,
social media en natuurlijk de nieuwsbrief goed in de
gaten.

Kinderrommelmarkt
De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 14 juli van 9.00 tot 13.00 uur op het parkeerterrein van
het Clusius College op de Binnenhof. Gratis deelname. Aanmelden kan via de site of bij Oostersingel 14.

Kom klaverjassen !
In de maanden september t/m mei wordt elke 2e
vrijdag van de maand in het Clusius College
geklaverjast. Iedere deelnemer speelt
individueel en er worden lekkere hapjes geserveerd.
Inschrijven vanaf
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Activiteitenkalender
di 29 mei
wandelen
zo 10 juni
ontbijt
za 14 juli
rommelmarkt

Lidmaatschap
Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen
willen wij leden werven. Als lid krijgt u korting. De
contributie voor 2018 bedraagt slechts € 5 per gezin. Wij
vragen u ons te steunen en lid te worden!
Bankrek.nr. NL49 RABO 0301 9834 53
(met vermelding van adresgegevens)
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