Nieuwsbrief wijkvereniging

In 2019 bestaat onze wijk alweer 25 jaar !!!
De wijkvereniging is op 5 januari het jubileumjaar gezellig begonnen met een kinderbingo
met aansluitend de nieuwjaarsborrel. Eerst buiten bij vuurkorven maar toen het ging
regenen werden de hapjes, warme choco en glühwein gewoon binnen genuttigd.
In het jubileumjaar plannen we een aantal extra feestelijke activiteiten, op zondag
23 juni organiseren we een jubileumdag voor het hele gezin die begint met het ontbijt op De Dreef.
Op maandag 4 maart staat om 19:30 uur de Algemene Leden Vergadering gepland. Binnenkort zal op de website
de agenda van deze avond worden gepubliceerd.
Aansluitend wordt een lezing gegeven door de Historische Vereniging Schagen (nog onder voorbehoud). Tijdens
deze lezing wordt onder andere de historie van onze wijk belicht.

Wandelen , elke laatste dinsdagavond van de maand
U houdt van wandelen, maar loopt liever niet alleen? Elke laatste dinsdag van de maand
wandelen we in de avond een uurtje (ca. 5 km) in de omgeving van Schagen.
Wilt u meelopen? Dan bent u om 19:00 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.
Komende dinsdag 29 januari is de eerstvolgende gezamenlijke wandeling.

Kinderdisco zaterdag 23 februari

Paaseieren zoeken

In het laatste weekend van de voorjaarsvakantie
organiseren we een kinderdisco voor de jeugd
van 2 tot 12 jaar. De muziek speelt van 18:30 tot
21:00 uur. Voor leden is de toegang gratis en
niet-leden betalen € 1,- per kind. Voor het
drinken en de chips vragen we een kleine
vergoeding. Kom allemaal lekker swingen en
ouders swing gezellig met jullie kinderen mee !!!

Op zondag 21 april kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar
paaseieren komen zoeken. Er worden eieren verstopt
voor 3 leeftijdscategorieën. Alle kinderen gaan met iets
lekkers naar huis.
En de paashaas is er natuurlijk ook !
Het begint om 09:45 uur.
Verzamelen in de kantine van
het Clusius College (ingang Binnenhof).

Kom klaverjassen !

Open Schager Klaverjasdrive !

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.

In verband met het jubileum wordt op
zaterdag 23 maart een open Schager
klaverjasdrive gehouden.

Activiteitenkalender
di 29 jan wandelen
vr
8 feb klaverjassen
za 23 feb kinderdisco
di 26 feb wandelen
ma 4 mrt algemene leden
vergadering + lezing
vr
8 mrt klaverjassen
za 23 mrt open Schager
klaverjasdrive
di 26 mrt wandelen
vr 12 apr klaverjassen
zo 21 apr paaseieren zoeken

Alle klaverjassers verzamelen .....

Lidmaatschap
Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen willen wij
leden werven. Als lid krijgt u korting. De contributie voor 2019
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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