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= NIEUWSBRIEF =
Hallo buurtbewoners,
Aan het eind van het jaar willen we u informeren over wat er
zoal te doen is in het nieuwe jaar. De activiteitenkalender treft u
op de achterzijde. Verder heeft het bestuur nog een paar andere
zaken te melden:
•

De Rabobank Coöperatie Weken heeft ons € 423,17
opgeleverd. Een mooi bedrag, dat we zullen besteden aan een nieuwe koelkast.

•

Begin 2019 willen we in gesprek met jongeren tussen 12-16 jaar wat hun wensen zijn. Hiervoor wordt t.z.t. geflyerd.

•

Het volkstuintje tussen de coniferen bij het wijkgebouw gaan we in het voorjaar veranderen in een overdekte fietsenstalling.

Wijkvereniging Norden-Hazenbos wil een actieve, creatieve en betrokken wijkvereniging zijn die functioneert als verbindende
schakel voor de inwoners van de wijken Norden en Hazenbos. Ons motto is “Goed voor elkaar". Samen met actieve vrijwilligers
willen we als bestuur inspelen op de behoeftes van wijkbewoners en gebruik maken van de in de wijk aanwezige ‘kracht’.
Zo’n wijkvereniging heeft een goed bestuur nodig. Op dit moment hebben we vacatures voor een secretaris en een
penningmeester. Ook algemene bestuursleden zijn nog welkom.
Of vind je het leuk kinderen van de basisschool te begeleiden bij leuke en gezellige activiteiten? De Alles Kits Club wil een
doorstart maken nu er de laatste tijd weinig animo meer was. Ze willen het over een andere boeg gooien en zoeken daarvoor
enthousiaste en creatieve buurtbewoners.
Wil jij je inzetten voor een wijkvereniging die bruist van activiteit? Meld je dan via secretaris@norden-hazenbos.nl .
Tenslotte wensen we u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!

Terugblik Burendag
De Burendag op 22 september telde bijna 70 deelnemers. Het was stralend weer en we hebben lekker gegeten:

Onze sponsoren:

Eindejaarsherberg
De wijkvereniging nodigt u van harte uit voor de Eindejaarsherberg! U heeft u de flyer (met aanmeldstrook) vast al gezien.
Deze speciale avond van de Herberg vindt plaats op vrijdag 28 december vanaf 16.30 uur in het wijkgebouw. Er is plaats
voor 70 mensen. Opgave vóór 18 december via j.huttenbril@gmail.com of middels het aanmeldstrookje (in de brievenbus bij het
wijkgebouw of in de doos naast de kassa bij de Spar). Indien nodig kan vervoer worden geregeld en voor zover mogelijk
houden wij rekening met dieetwensen. Kosten: € 2,= p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).
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Vrijwilligersavond 22 februari om 19.00 uur.
Wandelgroep start 9.00 uur bij het wijkgebouw | Buurtkamer 9.30-11.30 uur
Buurtkoor 19.30 uur | Bingo 20.00 uur, kosten € 5,= | Ouderensoos 14.00 uur
Herberg: inloop 16.00 uur, eten 17.30 uur, opgave tijdens Buurtkamer, via
beheerder@norden-hazenbos.nl of met een briefje in de brievenbus, kosten € 5,= .
NB. Elke donderdag van 9.00-10.30 uur inloopspreekuur team Samen Doen.

Elke donderdagochtend van
9.30-11.30 uur is de Buurtkamer
geopend in het wijkgebouw.
U kunt dan onder het genot van
een kopje koffie of thee gezellig
bijpraten met buurtgenoten.
Ook de Wandelgroep sluit aan
na afloop van de wandeling.

Elke tweede vrijdagavond
is er een gezellige bingoavond,
vanaf 20.00 uur in het wijkgebouw.
Er zijn mooie prijzen te winnen!
Voor € 5,= doe je
aan alle ronden mee.
Iedereen is van harte welkom.
Kinderen kunnen alleen
meedoen onder begeleiding van
een volwassene.

Alle activiteiten vinden plaats in het wijkgebouw, Jan Steenstraat 18.

Huur wijkgebouw
Wijkvereniging Norden-Hazenbos biedt u de mogelijkheid om een ruimte te huren voor bijvoorbeeld een receptie, vergadering,
verjaardag, bijeenkomst, maaltijden etc. Het uurtarief is € 25,= met een minimum van 2 uur (voor mensen van buiten de wijk
geldt een uurtarief van € 30,= ). Voor meer info neemt u contact op met de beheerder: beheerder@norden-hazenbos.nl of
tel. 06 4749 3443 (bereikbaar van 18.00 tot 20.00 uur, niet op zondag).
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