Beste buurtbewoners,

september/oktober 2019

Geslaagde buurtdag Plan Noord II op zaterdag 31 augustus.
Zaterdag 31 augustus stond de jaarlijkse buurtdag van Plan Noord II op de agenda. Om
11 uur startte de dag met een optreden van goochelaar Rids Gerritsma. Een groep van
30 kinderen met ouders en belangstellenden waren onder de indruk van de magische trucs
die deze goochelaar liet zien. Een zeer geslaagd optreden, hij kreeg dan ook veel waardering
en een warm applaus. ’s Middags volgde het vissen waar jong en oud aan deel kon nemen.
Er waren 32 enthousiaste vissers die voor het Heechhout onder een stralende zon hun best
deden om de hoofdprijs te winnen. Een beeldje in de vorm van een vissersman, met de
naam van de winnaar erop gegraveerd. Helaas waren er 10 vissers die helemaal niets
opvisten en de rest viste de ene na de andere vis uit het water. Wopke Stienstra haalde de
meeste vissen uit het water, gevolgd door Aernold Helfrich en de derde prijs was voor
Noah Verbree. Om half vier stonden er twee springkussens klaar voor de Lonjéflat en ging
het feest daar verder. De kinderen konden zich ook laten schminken of hun haar mooi in
laten vlechten door een aantal enthousiaste en kundige vrijwilligers. De barbecues branden
om vijf uur. Het bestuur had voor genoeg lekkers gezorgd en dat nam gretig aftrek. Helaas
vielen de eerste druppels regen rond zeven uur al. Gelukkig kon iedereen snel in de tent om
zo de prijsuitreiking van het vissen te volgen en te kijken of men prijs had op een lot dat de
leden eerder in de week op hadden kunnen halen bij onze penningmeester. Negen uur viel
er zoveel regen dat de meesten naar huis gingen of al thuis waren. De vrijwilligers zorgden
ervoor dat alles werd opgeruimd en rond 10 uur was iedereen thuis.
Eén smetje viel er over deze dag, er werd een gasfles meegenomen door ??? Dit is in het
49 jarig bestaan van onze buurtvereniging nog nooit voorgekomen. De gasfles is nog steeds
niet terug. We hopen dat degene die hem meegenomen heeft hem alsnog terugbrengt.
Volgend jaar 50 jaar Noord II, we willen deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Ideeën en aanmeldingen zijn welkom bij onze bestuursleden. In het najaar volgt de tweede
brainstormsessie. Datum moet nog gepland.
Verslag gemaakt door onze voorzitter. Artikel ook geplaatst in Bolswards Nieuwsblad en op onze site. Zie ook daar voor foto’s.

*********************HERFSTVAKANTIE***PIZZABAKKEN**************
Voor inmiddels alweer de 8e keer zijn we welkom bij Pizzorante de Ponte Vecchio om zelf
onze pizza te beleggen. Vorig jaar waren er maar liefst 44 buurtleden mee, waarvan 13
kinderen! Let op deze keer op dinsdagavond!
Op dinsdag 22 oktober om 17.00 uur staan de ovens aan voor de pizza’s
van de buurtleden van Plan Noord II. Wie wil er mee?
De eigen bijdrage voor onze leden is:
Kinderen t/m 12 jaar € 5,- en volwassenen € 7,50 incl. 1 consumptie.
Opgave voor 18 oktober a.s. door middel van een envelop met bijdrage, naam en adres.
In te leveren bij Sijke Canrinus, Pater Schuurmanstraat 1

Wist u dat??
… De fam. Eekma, Fam. Ferwerda, Fam. W. Bosma, Fam. Kooistra,
Fam. Draaisma, Mevr. Hamstra en Mevr. G. Pieksma al vanaf het
begin lid zijn van onze buurtvereniging? (Bent u ook lid vanaf het
eerste uur en staat u er niet bij? Excuses  daarvoor, geef het even
door aan onze voorzitter dan werken we het bij op onze ledenlijst)
… We nog op zoek zijn naar leuke ideeën en of verhalen voor ons 50-jarig jubileum!
... Er slechts drie leden op 12 juli naar Omrop Fryslân zijn geweest?
... De Rabo ledensponsoractie nu RaboClubSupportactie heet?
... U als Rabobank lid de buurtvereniging gratis kunt sponsoren met maximaal 2 stemmen?
... Dat kan tussen 27 september tot 11 oktober!
... We des te meer stemmen we krijgen, des te meer geld we ontvangen!
... We dit goed kunnen gebruiken voor de activiteiten! ☺
… U als Rabobank klant hier binnenkort bericht over krijgt!
… Het Sinterklaasfeest op 23 november a.s. staat gepland?
… Nieuwe buurtleden zich aan kunnen melden via de site of bij één van onze bestuursleden!
… We graag twee nieuwe bestuursleden erbij willen hebben!
******************************************************************************************

Bingo: Maandag 23 september om 19.30 in Het Convent Groot Kerkhof 1a.
Voor leden en niet-leden, iedereen is van harte welkom. Opgave voor deze activiteit is niet
nodig.
We spelen 25 rondes voor € 10,Verplicht 2 consumpties p.p. (drinken en/of snack)
•
•
•
•
•
•

Volgende bingo:
7 oktober
21 oktober
4 november
2 december
16 december

Graag tot ziens bij de activiteiten!
Namens het bestuur
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