Beste buurtbewoners,

December 2017

In deze laatste editie van 2017 blikken we graag terug op de laatste activiteiten van het afgelopen jaar:
 Op 25 oktober hebben we met 29 personen genoten van onze zelfgemaakte pizza! Het was erg
gezellig en voor komend jaar zetten we het zeker weer op de agenda!
 8 kinderen hebben op 12 november in Heerenveen gesprongen in het mooie trampolinepark van de
familie Kramer uit onze buurt! De één leerde een kunstje en de ander deed zelf een trucje! Zo
leerden ze van elkaar en vermaakten zich prima. Kortom, ze hebben veel plezier gehad.
 Op 25 november was het weer tijd voor het bezoek van de Sint en zijn Piet aan onze buurt. De
cadeautjes waren verstopt bij meneer Wolthuizen in It Heechhout(IHH). Voor 11 kinderen, hun
ouders, bewoners van It IHH en het bestuur was het één groot feest.
 De Kerstmarkt in Oldenburg werd op 6 december bezocht door 18 buurt- en stadsgenoten. Het
centrum van deze stad werd als zeer gezellig ervaren en voor de inwendige mens was er geen nee
te koop. De bus van Paulusma haalde de groep op bij Plein 1455 en was rond 21.30 uur weer terug.
 Op 7 december hebben 18 leden genoten van een prima maaltijd in IHH, bedankt keukenbrigade!

Wilt u ons helpen via RABOBANK ledensponsoractie…?
Voor diegene die een Rabobank rekening hebben is er weer de mogelijkheid onze Buurtvereniging Plan
Noord II te sponsoren. Hiervoor hoeft u zelf niets te betalen maar de Rabobank doneert het bedrag van €
5,- aan onze buurtvereniging als u de “stemcode RLS012” gebruikt. Alle kleine beetjes helpen nietwaar?
Ga voor meer informatie naar deze site: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneekzuidwestfriesland/stemmen-voor-rabo-ledensponsoring of kijk op www.noord2.nl onder kopje ‘nieuws’.

Nieuwe activiteiten:
****************** 12 januari Nieuwjaarstoost in It Heechhout **************************
Het is fijn dat we in het komend jaar gebruik mogen blijven maken van Het Grand Café in It IHH.
We nodigen u hierbij uit tussen 15.30 uur – 17.30 uur voor onze Nieuwjaarstoost. Tijd om even gezellig bij
te praten. Wij zorgen voor een lekker hapje en nemen een drankje op ‘t nieuwe jaar! U komt toch ook?
***************************************************************************************

Huishoudbeurs of bezoek aan Amsterdam 17 t/m 25 februari 2018
In deze week willen wij u weer de gelegenheid geven een bezoekje aan de huishoudbeurs te brengen.
U BETAALD als lid € 15,- voor vervoer en entree aan de HUISHOUDBEURS!
Voor 7,50(ledenprijs) kunt u ook met deze bus mee en op eigen gelegenheid Amsterdam Centrum in!
Voor één van bovenstaande opties kunt u zich tot 10 februari opgeven bij S. Canrinus - P. Schuurmanstr. 1
AGENDA Januari
12 januari Nieuwjaarstoost in It Heechhout 15.30 uur
29 januari Bingo 19.30 In Het Convent

AGENDA Februari
12 feb.
Bingo in Het Convent 19.30 uur
17-25 febr. Huishoudbeurs Amsterdam
26 feb.
Bingo in Het Convent 19.30 uur

Secretariaat: Janny Kole; Eelke Mobachstraat 20 - tel. 575260
Mailadres: secretaris@noord2.nl --- Facebook: plannoord2 --- Website: www.noord2.nl
IBAN rek.nr. NL50 RABO 03087 04 177 Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II te Bolsward

Wist u dat:
Plan Noord II een heel actieve buurtvereniging is, en dit afgelopen jaar is georganiseerd:
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BINGO - was de eerste activiteit IN 2017

en vervolgens stonden deze activiteiten in de planning;



NIEUWJAARSBORREL IN IHH
GEZAMENLIJK KOKEN EN ETEN IN IHH
BOWLEN EN/OF KLIMMEN, KLIMWAND STOLP TE SNEEK
BEZOEK AAN DE HUISHOUDBEURS IN AMSTERDAM
ZWEMMEN IN VITALOO
JAARVERGADERING
KAARTEN VOOR ‘BEURS VROUW’ IN LEEUWARDEN
PAASOCHTEND VOOR DE KINDEREN TOT 10 JAAR
KOFFIETAFEL IN IHH I.S.M. PATYNA
BALLORIG IN SNEEK VOOR DE KINDEREN TOT 12 JAAR
WOKKEN BIJ ‘WOK BOLSWARD’
REISJE WEERRIBBEN
JEU DE BOULES AVOND
OPENLUCHTVOORSTELLING ‘KONING VAN HET GRASLAND’
FORELVISSEN
BUURTDAG MET BARBEQUE
PIZZABAKKEN IN ‘PONTE VECCHIO’
TRAMPOLINESPRINGEN BIJ JUMPSTYLE IN HEERENVEEN
SINTERKLAASMORGEN
REISJE KERSTMARKT OLDENBURG (DUITSLAND)
Er 17 BINGO AVONDEN in HET CONVENT zijn gehouden
ER 4 KEER EEN HAP-INN IN IHH was en wel op: 2 maart, 1 juni, 7 sept. en 7 december!

Helaas is het gezamenlijk koken in IHH niet van de grond gekomen, ook voor het bowlen en klimmen in de
Stolp was te weinig belangstelling.
Daarnaast is het jammer dat de activiteitenbegeleiding in IHH is geschrapt door Patyna. Op dit moment
worden er in IHH activiteiten georganiseerd door een eigen bewonerscommissie die geleid wordt door vier
bewoners uit IHH zelf. Onze buurtgenoten buiten IHH worden niet langer uitgenodigd om hieraan deel te
nemen. Wel blijven we in 2018 vier keer aanschuiven bij de Hap-Inn. Ook kunt u als bewoner van onze wijk
op dinsdag en donderdag (zonder opgave) gezellig mee-eten à € 7,15.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen naar de keukenbrigade van Huylckenstein 548131.

Graag treffen wij u ook in het
nieuwe jaar bij onze activiteiten
Onze buurtvereniging blijft zich ook in 2018 voor u
inzetten. Bent u nog geen lid en wilt u dat graag
worden dan kunt u zich opgeven bij onze secretaris.
Voor gezinnen is de contributie € 13,= per jaar en voor
de 60 plussers slechts € 7,50. Nieuwe bestuursleden
met frisse ideeën zijn van harte welkom.
Naast de activiteiten zetten wij ons ook in voor de
leefbaarheid van onze wijk!

Het bestuur wenst u allen een goed en gezond 2018 toe!!

