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Nieuwe bestrating schoolplein
In de maand februari is er hard
gewerkt aan het schoolplein voor
de Schole, deze is namelijk
voorzien van nieuwe bestrating.

Willy Bannink

De oude tegels zijn vervangen door
robuuste H-klinkers.
Inmiddels is het plein weer berijdbaar.

won op 13 december jl. de kerstbingo hoofdprijs
Van harte gefeliciteerd!

50 plus Gezellige middag

Fietstocht

Op woensdag 18 maart 2020 hebben wij uitgenodigd

de Juf, de Bakker en de dominee

Onze jaarlijkse fietstocht is op 2e pinksterdag 1 juni 2020.
Jong en oud kan deze middag weer mee fietsen tijdens een mooie
route van minder dan 30 kilometer.
Wij starten vanaf 13.00 uur bij de Schole. Onderweg zorgen wij weer
voor een hapje en een drankje. Ook dit jaar is er de mogelijkheid mee
te doen aan ons spelelement. Met daarbij weer een gezellige
afsluitende bingo in café de Zonnebloem.
Bent u niet in staat om te fietsen,
dan hebben wij voor u een
autotocht gemaakt.
De kosten zijn:

Met z’n drieën gaan ze ons vermaken met liedjes van toen.
Het belooft weer een gezellige muzikale middag te worden.
Wij beginnen deze middag om 13.30 uur.

Bustocht

voor leden
€ 3.00 pp
niet leden
€ 5.00 pp
kinderen tot 16 jaar gratis

Dit jaar staat de bustocht gepland op vrijdag 15 mei 2020.

IJmuiden / Haarlem

Gebo-tours brengt ons naar:
Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Zonnebloem, uiterlijk 7.45 uur aanwezig zijn. Om 10 uur hopen wij aan te komen
in IJmuiden voor een bezoek aan Expocentrum SHIP. In IJmuiden wordt gewerkt en gebouwd aan de grootste zeesluis van de wereld.
Wij krijgen daarvan uitleg en er is een rondleiding. Rond de middag krijgen wij op een prachtige locatie in de haven een
heerlijke lunch. Wellicht kunnen wij grote zeeschepen langs zien varen. Belangrijke mededeling vanuit de keuken;
er wordt dit keer een gebakken visje geserveerd tijdens de lunch. Mocht u daar niet van houden dan krijgt u een
broodje kroket, dit graag vermelden bij opgave.
Daarna brengt de bus ons naar Haarlem waar wij de stad op eigen
gelegenheid kunnen verkennen. Wij hopen daarbij op mooi zonnig
terrasweer. Om half vijf vertrekken wij richting Klein Dochteren.
Wij hopen dan rond 18.30 uur te arriveren bij Café de Zonnebloem
voor een afsluitend buffet.
Bij deelname graag de kosten (leden € 55,00 pp, niet-leden € 67,50 pp)
voor 1 mei 2020 over maken op banknummer: NL 49 RABO 0532 72 1330
t.n.v. Buurtvereniging Klein Dochteren. Opgeven kan tot 10 april 2020 bij:
Anke Lueks tel: 06-27598502 of Ida Mombarg tel: 06-12198590
Een mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl
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