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NIEUWSBRIEF

WIJKVERENIGING NIJEHASKE

KINDERDISCO
Op de laatste vrijdagavond van juni kan er weer
gedanst worden op de muziek van No Silence.
Deze keer zijn ook de kinderen die in groep
1 en 2 van de basisschool zitten van harte
welkom. De begintijden staan hiernaast.
En let op: deze keer is de disco weer
in het speellokaal!
De kinderdisco is voor alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m groep 8 die
in de wijk Nijehaske wonen.
Toegang:

€ 2,00
(inclusief 2 consumpties)
Extra bonnen: € 0,50

		PANNATOERNOOI 2019

		
Wanneer:
Zaterdag 6 juli 2019
		
Wie:		
Kinderen 7 – 12 jaar
		Wat:		2 tegen 2
Wanneer:
		
Waar:		
Marc Lammers Plaza Nijehaske Wie:
		Tijd:		11.00 uur
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Wat:
Waar:
Geef je op vóór 1 juli via pannatoernooinijehaske
@gmail.com
Tijd:
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TOERNOOI 20

Zaterdag 6 juli 2019
Kinderen 7 – 12 jaar
2 tegen 2
Marc Lammers Plaza Nijeha
11.00 uur

Schrijf in je mail:
Naam.....................................................................................................
"
------------------------------------------Leeftijd..................................................................................................
Telefoon ouders....................................................................................
Geef je op vóór 1 juli via pannatoernoo
Ik geef me alleen op (jullie mogen me bij iemand indelen)

Schrijf in je mail:
Ik speel samen met .............................................................(naam+leeftijd+telefoon)
Naam………………………………………………………………
Leeftijd……………………………………………………………
Telefoon
Of vul het inschrijfformulier in en gooi deze in de
daarvoorouders……………………………………………..
bestemde bakken op school.

MIDZOMERFAIR......???
Helaas helaas, de Midzomerfair gaat deze zomer niet door!
Ondanks herhaalde oproepen hebben zich geen mensen aangemeld die de fair mee willen organiseren. Wel zijn er vrijwilligers gevonden voor de dag zelf, maar omdat juist in de voorbereiding erg veel tijd gaat zitten, heeft het bestuur besloten
af te zien van deze activiteit. Erg jammer natuurlijk, vooral
omdat de Midzomerfair vorig jaar goed bezocht was. Het pannatoernooi gaat wel door, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

AGENDA
Koffieochtend in It Praathûs
11 juni

9.30 - 11.00 uur

25 juni

9.30 - 11.00 uur

7 september

9.30 - 11.00 uur

Spellenavond in It Praathûs
7 juni

20.00 - 23.00 uur

Niet alleen hebben zich geen mensen aangemeld voor
de organisatie van de fair, ook zijn er geen nieuwe
bestuursleden gevonden. Het zittende bestuur stopt in
december. Dienen zich geen nieuwe kandidaten aan dan houdt
de wijkvereniging op te bestaan! Er wordt in dat geval een
extra ledenvergadering gehouden, medio november. In de
Nijehasker, die in oktober uit komt, treft u meer informatie.

21 juni

20.00 - 23.00 uur

5 juli

20.00 - 23.00 uur

19 juli

20.00 - 23.00 uur

2 augustus

20.00 - 23.00 uur

16 augustus

20.00 - 23.00 uur

30 augustus

20.00 - 23.00 uur

KOFFIEOCHTENDEN

13 september 20.00 - 23.00 uur

De resterende koffieochtenden van dit seizoen zijn 11 en
25 juni. Op 25 juni sluiten we het seizoen af met een mini
pubquiz met hapje en drankje. Komt u ook? Op 7 september
starten we met het nieuwe seizoen. U wordt door Henk Kok en/of
Ingrid Schuringa gastvrij ontvangen.

SPELLENAVONDEN
Dirk Vellema organiseert elke oneven week op vrijdag een
spellenavond in it Praathûs. Er zijn heel veel spellen aanwezig, maar je kunt ook anderen kennis laten maken met
jouw lievelingsspel. De spellenavonden gaan ook door tijdens
de zomervakantie! Zie voor alle data hiernaast in de agenda.
Kom gerust eens langs!

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE

27 september 20.00 - 23.00 uur
11 oktober

20.00 - 23.00 uur

25 oktober

20.00 - 23.00 uur

Kinderdisco in het speellokaal
28 juni

18.30 - 19.15 uur
groep 1 en 2
19.30 - 20.30 uur
groep 3,4 en 5

Om alle vrijwilligers eens in het zonnetje t
georganiseerd! Een leuke avond! De cliënten
hun inzet voor de wijkvereniging met lekkere

20.45 - 22.00 uur
groep 6,7 en 8

Pannatoernooi Marc Lammers Plaza
6 juli

vanaf 11.00 uur
T

T

Om alle vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten, was er
Whatsapp buurtpreventie
op
17 mei een pubquiz georganiseerd! Een leuke avond! De
Om alle vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten, was er op 17 mei een pubquiz
U kunt zich nog steeds aanmelden als deelnem
van zones zijn ook zeer w
cliënten
van WilEen
dagbesteding
hun inzet zijn getrakteerd veiliger!
georganiseerd!
leuke avond!zijn
De getrakteerd
cliënten van voor
Wil dagbesteding
voor Beheerders
Aanmelden
info@wijk-nijehaske
Weet uviahet
nog:
voor
de
wijkvereniging
op
lekkere
smoothies.
hun inzet voor de wijkvereniging met lekkere smoothies.
30 kilometer
in de hele wijk is
(En…. Als
er nog ruimte veilig!
is:)
voor
iedereen

T

Weet u het nog: 30 kilometer in de hele wijk is voor
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