1e editie 21 januari 2020

Nieuwsbrief
Opening Sanitair
Na maandenlang hard werken is het gelukt, de nieuwe sanitaire ruimte is bijna klaar. Om dit te vieren nodigen wij u graag uit bij de opening op zaterdag 8 februari om 15:00 uur. Samen met wethouder Willemien Vreugdenhil wordt de nieuwe ruimte geopend.

Vrijwilligers gezocht
Vind u het leuk om een steentje bij te dragen, dan zijn wij op
zoek naar u. Wij zoeken vrijwilligers voor:
•Gastheer/gastvrouw in de Korenschoof
•Onderhoud aan de speeltuin
•Diverse klussen in en om de Korenschoof
Interesse? Kom op 4 februari om 20:00 uur naar de Korenschoof voor een informatieavond.

Agenda:
Za 25 januari om 13:00 uur
Jeugddammen
Di 4 februari om 20:00 uur
Vrijwilligersavond
Do 6 februari start 20:00 uur
Bingo
Za 8 februari om 15:00 uur
Opening sanitaire ruimte
Woe 12 februari vanaf 14:30 uur
Knutselmiddag
Ma 5 maart start 20:00 uur
Bingo

Knutselmiddag
Op woensdag 12 feb vanaf 14:30 uur hebben wij een
gezellige Knutselmiddag. Wat we gaan knutselen is een
grote verrassing.

Woe 25 maart vanaf 15:0 uur
Kinderbingo
Ma 30 maart
Laatste dag oud papier

We stoppen met oud papier
Half december heeft de speeltuin een brief ontvangen met
de mededeling dat het inzamelen van papier niet meer gesubsidieerd wordt. Na aanleiding van deze brief heeft het
bestuur besloten om te stoppen met het inzamelen. Na 3003-2020 kan er geen papier meer aangeboden worden bij
de Korenbloem.

Nieuwe penningmeester
Mijn naam is Jacco Schotsman, sinds 1 januari 2020 heb ik
Eddy als penningmeester van onze speeltuinvereniging
opgevolgd. Samen met mijn 2 dochters en mijn vrouw
Marcelle kwam ik al regelmatig in de speeltuin. Ik vind het
belangrijk dat de speeltuin een ontmoetingsplaats voor
jong en oud blijft. Samen met de andere bestuursleden zet
ik me hier graag voor in.

Bingo
Op donderdag 6 feb 20:00 uur is er weer een Bingo, we hebben ook deze ronde weer mooie prijzen. Kom jij ook naar deze gezellige avond. Kosten per lot zijn €0,50 (superronde €1,-).
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