Beste buurtbewoners,

april/mei 2018

De jaarvergadering van 7 maart werd bezocht door 32 personen en heeft naast een gezellige avond,
het bestuur, een nieuw bestuurslid en nieuwe ideeën voor activiteiten opgeleverd!

WOK BOLSWARD zaterdag 14 april 2018
Wie gaat er gezellig mee naar de vernieuwde
Wok- Bolsward?! Op 14 april aanstaande
van 17.00-19.30 uur gaan we wokken.
De eigen bijdrage is €12,50 voor
volwassenen en €2,50 voor kinderen. De
prijs is inclusief eten en drinken.
Mocht u vervoer nodig hebben? Laat ‘t ons
weten!
De opgave kan voor 6 april met naam en
bijdrage in een envelop gebracht worden
bij S. Canrinus, Pater Schuurmanstraat 1

LIBELLE ZOMERWEEK zondag 27 mei 2018
In deze week wordt het Almeerder strand
omgetoverd tot een zomers shopfestijn met
dit jaar als thema “Disco Love”. Allerlei
winkels, leuke workshops, modeshows en
muziek zijn er te zijn en beleven. De
buurtvereniging reserveert plaatsen in de
bus op 27 mei. Bij 20 personen vertrek uit
Bolsward, anders uit Sneek.
9.30 vertrek en 16.30 uur weer uit Almere.
Voor €15,- kunnen buurtleden mee.
De opgave kan voor 18 mei met naam en
bijdrage in een envelop bij S.Canrinus, Pater
Schuurmanstraat 1.

WIST U DAT??
...Noëlla Romkes ons bestuur is komen versterken?
...Wij daar heel blij mee zijn?
...De Hap-Inn op 1 maart 17 gasten had?
...De volgende Hap-Inn op 7 juni is?
...De bloembollen bij It Heechhout voor kapot gereden zijn?
...Dit gedaan is om de boom te snoeien?
...Onze voorzitter hier een melding van heeft gemaakt?
...Er daardoor in het najaar nieuwe bollen geplant zullen worden?

AGENDA APRIL
9 apr: Bingo 19.30 uur Het Convent
14 apr: Wokken 17.00 uur-19.30 uur Wok Bolsward
23 apr: Bingo 19,30 uur Het Convent
26 apr: 13 mei meivakantie scholen
27 apr: Koningsdag

Het bestuur

AGENDA MEI
7 mei: Bingo 19.30 uur in Het Convent
21 mei: Bingo 19.30 uur in Het Convent
27 mei: Libelle zomerweek Almere
4 juni: Rondvaart in Bolswarder grachten

(nadere informatie op volgende nieuwsbrief)
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