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Komt u ook?

Het bestuur van de wijkvereniging
nodigt u van harte uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Overigens zijn ook wijkbewoners die (nog) niet
lid zijn welkom tijdens deze vergadering.
Tijdens het eerste deel van de avond kijken we
terug op het afgelopen jaar aan de hand van het
(financieel) jaarverslag.
Na de pauze is het tijd voor andere zaken en kunt
u onder het genot van een hapje en drankje een
praatje met elkaar maken.

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht!
Het afgelopen jaar hebben wij diverse malen onder de aandacht
gebracht dat de wijkvereniging dringend op zoek is naar nieuwe
bestuursleden. Tot op heden heeft dit nog weinig resultaat
opgeleverd, behalve dan dat de vorige penningmeester zich bereid
heeft verklaard om deze functie tijdelijk opnieuw te aanvaarden.
Vandaar nogmaals een oproep.

Het huidige bestuur zoekt:

een voorzitter, een nieuwe penningmeester en 1 of 2 algemene bestuursleden!
Aarzel niet en doe mee om de wijkvereniging te laten voortbestaan!
Neem contact met ons op via info@wijk-nijehaske.nl.
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers, die activiteiten mee willen
organiseren, zodat bv. de midzomerfair door kan gaan.

AGENDA
KINDERDISCO
Op 8 maart wordt er weer

1 februari: Spellenavond
20.00 – 23.00 uur in It Praathûs

een kinderdisco georganiseerd,
alleen let op:
deze keer wordt er gedanst
in it Praathûs van Us Kubus!
Toegang via de grote trap!
Zie voor de tijden hiernaast of

12 februari: Koffieochtend
9.30 – 11.00 uur in it Praathûs

15 februari: Spellenavond
20.00 – 23.00 uur in it Praathûs

in de agenda.
Toegang € 2,00

26 februari: Koffieochtend

inclusief 2 consumpties.

9.30 – 11.00 uur in it Praathûs

Extra bonnen: € 0,50
1 maart: Spellenavond
20.00 tot 23.00 uur in it Praathûs

Alle basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 uit de wijk Nijehaske zijn welkom.

8 maart: Kinderdisco
Groep 3, 4, en 5: 19.30 – 20.30 uur
Groep 6, 7, en 8: 20.45 – 22.00 uur
(LET OP: in it Praathûs!)

KOFFIEOCHTENDEN
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand kunt u in it Praathûs

12 maart: Koffieochtend

terecht voor koffie en gezelschap. Ook komen er regelmatig

9.30 – 11.00 uur in it Praathûs

interessante thema’s aan bod! Komt u eens langs?
U wordt door Henk Kok en/of Ingrid Schuringa gastvrij ontvangen.

SPELLENAVONDEN

15 maart: Spellenavond
20.00 uur – 23.00 uur it Praathûs

Elke oneven week op vrijdag worden er, met als gastheer

26 maart: Koffieochtend

Dirk Vellema, spellen gespeeld in it Praathûs. Er zijn heel veel spellen

9.30 - 11.00 uur in it Praathûs

aanwezig, maar je kunt ook anderen kennis laten maken met jouw
lievelingsspel. Wist je trouwens dat de spellenavond al 5 jaar

27 maart: Algemene Ledenvergadering

georganiseerd wordt! 1 Februari is de lustrumdatum.

20.00 - 22.00 uur in it Praathûs

WHATSAPP BUURTPREVENTIE

29 maart: Spellenavond

Ze zijn niet onopgemerkt gebleven: de bordjes
geplaatst bij de toegangswegen van de wijk.
Uiteraard kunt u zich nog steeds aanmelden
als deelnemer van de whatsappgroep.
Hoe meer, hoe veiliger!
Beheerders van zones zijn ook zeer welkom.
Aanmelden via info@wijk-nijehaske

20.00 uur – 23.00 uur it Praathûs

9 april: Koffieochtend
9.30 - 11.00 uur in it Praathûs

