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Nieuwsbrief wijkvereniging

Dit is nieuwsbrief 4 van de wijkvereniging.  Sinds de laatste nieuwsbrief van 28 november is er veel georganiseerd. De 
bingoborrel van 9 januari was reuze gezellig. Veel kinderen deden mee  aan de bingo met mooie prijzen en de 
volwasssenen genoten daarbij van een drankje en een hapje.   Wat ons betreft volgend jaar  weer !  
 

Inmiddels is de cursus                                   voor beginners begonnen.    Er wordt veel geleerd in een  
gezellige sfeer. 
                        Ook op de cursus reanimatie werd veel geleerd van de docenten van het Rode Kruis.  
                        Er wordt al nagedacht  over  een herhalingscursus volgend jaar. 
                        Ook zijn er plannen om in augustus een jeugdrommelmarkt te organiseren.  
                        En uiteraard wordt er nog iedere maand heel gezellig geklaverjast.     
Hiernaast nog een mededeling. De gemeente Schagen heeft in samenwerking met de wijk- 
vereniging  en het Clusius College de betonnen bollen van de Dreef verwijderd. Dit vanwege  
de overlast die deze bollen veroorzaken voor de bewoners. 

Activiteitenkalender 
za     5 mrt  kinderdisco 
vr   11 mrt      klaverjasdrive 
zo   27 mrt  paaseieren 
 zoeken 
vr     8 apr klaverjasdrive 
juni ontbijt 
augustus rommelmarkt 

Ontbijt op De Dreef 
Er zijn al plannen om ook dit jaar te gaan ontbijten  
op De Dreef.  Waarschijnlijk weer op een zondag in juni. 
Zodra we meer weten, hoort u dat van ons.  

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 wordt door loting iedere ronde aan een 
andere partner  gekoppeld. De entree is € 4,- en daarvoor krijg je 
een kopje koffie of thee met koek en lekkere hapjes. Inschrijven 

vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.   

Contact    www.hoepzuid.nl 
Ook voor nieuws en aanmeldingen  
voor  activiteiten. 
Postadres :  Oostersingel  14 

Lidmaatschap 
Om het voortbestaan van de vereniging te 
waarborgen willen wij leden werven.  
U krijgt  daarvoor korting bij diverse activiteiten. 
De contributie voor 2016 bedraagt slechts  € 5,- 
per gezin.  
Wij vragen u ons te steunen en word lid! 
(NL49 RABO 0301 9834 53 met vermelding 
van naam en adres) 

Kinderdisco zaterdag 5 maart 2016 !!!!! 
In het 2e 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 wij een kleine vergoeding. 
Kom  allemaal lekker swingen en ouders  ....  swing gezellig met jullie kinderen mee !!! 
 

Paaseieren zoeken 
Op zondag  27 maart kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar 
komen paaseieren zoeken.  Er worden eieren verstopt 
voor 2 leeftijdscategorieën.  Alle  kinderen gaan met iets 
lekkers naar huis.  En de paashaas is er natuurlijk ook ! 
Het begint om  9:45 uur. Verzamelen in de kantine van 
het Clusius College  
(ingang Binnenhof).  


