Nieuwsbrief wijkvereniging

Jubileumdag zondag 23 juni met wijkontbijt en fotopuzzeltocht
Van 9:00 tot 11:00 uur ontbijten we 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. De wijkvereniging wil verduurzamen
en vraagt u om uw eigen bord, bestek en beker mee te nemen.
U ontvangt nog een inschrijfformulier maar inschrijven via de website kan ook.
Voor leden is het ontbijt gratis, voor niet-leden rekenen we € 5 per gezin.
Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan komt burgemeester Marjan van Kampen een broodje mee-eten en
aansluitend organiseren we een leuke fotopuzzeltocht in de wijk. Om 16:00 uur is de prijsuitreiking met een hapje
en een drankje (drankjes tegen een kleine vergoeding).

Wandelen, elke laatste dinsdagavond van de maand
U houdt van wandelen, maar loopt liever niet alleen? Elke laatste dinsdag van de maand
wandelen we 's avonds 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 28 mei is de eerstvolgende gezamenlijke wandeling.

Activiteiten voorgaande
maanden
De kinderdisco was heel gezellig en de
kinderen waren dit jaar goed te zien door
de glow-in-the-dark bandjes die waren
uitgedeeld.
De Algemene Leden Vergadering was
goed bezocht en de aansluitende lezing
van de Archeologische Werkgroep was
zeer interessant.
Op het paaseieren zoeken met de
paashaas kwamen dit jaar 80 kinderen
af. Een zeer geslaagde paasochtend.

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.

Nieuwe activiteiten
In de herfstvakantie gaan we apenkooien i.s.m. Sport Service
Schagen en waarschijnlijk is er in het najaar een kookcursus. Ook
willen we in samenwerking met "Groei & Bloei" een leuke activiteit
opzetten voor Nationale Burendag op 28 september.
We houden u op de hoogte !

Gebiedscoördinator Schagen
Bij één van de vergaderingen is Guido Schipper aangeschoven.
Hij is de gebiedscoördinator van de gemeente Schagen die voor
onze wijk het vaste aanspreekpunt is bij de gemeente.
In een brief heeft hij uitgelegd voor welke zaken de bewoners
contact met hem op kunnen nemen en ook voor welke zaken juist
niet. Deze brief hebben wij gepubliceerd op de
website onder het kopje "Nieuwsbrieven".
Via Guido gaat binnenkort een aantal kinderen
uit onze wijk meedenken over de speelvoorzieningen in de buurt.

Activiteitenkalender

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

di 28 mei
zo 23 juni

Contact

wandelen
wijkontbijt en
fotospeurtocht
di 30 juni wandelen
vr 13 sep klaverjassen
za 28 sep Nationale burendag

(met vermelding van adresgegevens)
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