Nieuwsbrief wijkvereniging

Op vrijdag 28 februari 2020 vond de 1e Lichtjesloop Schagen plaats door alle wijken van Schagen en dus ook door
onze wijk. Als wijkvereniging hebben wij voor de verlichting in onze wijk gezorgd. Het weer dreigde met veel wind
en regen roet in het eten te gooien, maar bijna alle 750 inschrijvers zijn gewoon gestart.
Mooi om te zien en het was leuk om daar als wijkvereniging aan te kunnen bijdragen.
Op maandag 16 maart staat om 19:30 uur de Algemene Ledenvergadering
gepland met aansluitend een lezing door hovenier Bram Engberts.
Zie hiervoor de achterzijde van deze nieuwsbrief. Wij zijn nog op zoek naar een
secretaris en een algemeen bestuurslid. Neem contact met ons op als u lid wilt worden van het bestuur.
Wij hebben op onze website een wijkprikbord gerealiseerd. Heeft u een vraag of een mededeling,
dan kunt u dat plaatsen op ons wijkprikbord. Plaatsing gaat via het contactformulier.

Workshop schilderen (kinderen)

Workshop schilderen (volwassenen)

Een middag geen mobiel, tablet of televisie,
maar schilder gezellig met een groep kinderen
een .... LEEUW !
Onder begeleiding van lerares Nanda maak je
stap voor stap een kunstwerk (30 x 40 cm).
Bepaal zelf de kleuren die je wilt gebruiken en neem
een echt schilderij mee naar huis.

Een avond geen mobiel, tablet of televisie, maar gezellig
met anderen creatief bezig zijn.
Onder begeleiding van Nanda Drenth van Art-works /
Art Night maak je stap voor stap een eigen impressie
van een .... KUSTLIJN !
Het kunstwerk is 30 x 40 cm en gaat
natuurlijk na afloop mee naar huis.
Geen kennis en ervaring nodig!

De workshop voor kinderen vanaf 8 jaar is
op zaterdag 21 maart van 14:30-17:00 uur.
Leden betalen € 20 en niet-leden € 22,50.
Alle materialen zijn bij
de prijs ingegrepen.
Voor informatie en
opgave zie de
website.

De workshop is op dinsdagavond 12 mei
van 19:00-21:30 uur. Leden betalen € 20 en
niet-leden € 22,50. Alle materialen zijn
bij de prijs inbegrepen. Voor informatie en
opgave zie de website.
CADEAUTIP VOOR MOEDERDAG!

Kom klaverjassen !

Paaseieren zoeken

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.

Op zondag 12 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).

Activiteitenkalender
vr 13 mrt
ma 16 mrt
za 21 mrt
vr 10 apr
zo 12 apr
vr 8 mei
di 12 mei
zo 14 jun

klaverjassen
algemene ledenvergadering + lezing
workshop schilderen
kinderen
klaverjassen
paaseieren zoeken
klaverjassen
workshop schilderen
volwassenen
wijkontbijt

Lidmaatschap
Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen willen wij
leden werven. Als lid krijgt u korting op activiteiten. De contributie
voor 2020 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)

Contact

www.hoepzuid.nl

Ook voor nieuws en aanmeldingen voor activiteiten
Postadres : De Dreef 28
Telefoon : 0224 - 752 495
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