Beste buurtbewoners
17 augustus 2020
Kortgeleden ontvingen alle buurtbewoners van deze wijk een leuke ansichtkaart met de
groetjes uit Plan Noord II. We hopen dat u het een leuk gebaar hebt gevonden!
Nu willen we met deze circulaire een aangepaste buurtdag aankondigen met de activiteiten en
maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM*. Helaas zit een jubileumfeest of een grote
buurt barbecue er niet in dit jaar, dat zal iedereen vast begrijpen. Op de achterkant van deze
nieuwsbrief is de wok datum te vinden en “wist u dat”.
Het bestuur
***Buurtdag 29 augustus 2020*** Bij mooi weer organiseren we:
Viswedstrijd 13.00-15.00uur. Traditiegetrouw gaan de vissers met elkaar de
strijd aan bij het water voor t Heechhout/St Jozefstraat woningen. Wie vangt de
grootste, kleinste, meeste vis? Graag eigen emmer en hengel meenemen. Per gezin
of huishouden wordt er een plek toegewezen. Opgave kan met het
opgavenstrookje. Max 50 personen en buurtleden krijgen voorrang bij meer dan
dit aantal.
Kinderbingo 15.30-16.30 uur. Op het grasveld voor de Lonjéflat wordt er voor de
kinderen van 4-12 jaar een bingo georganiseerd. Kinderen voor wie hulp en toezicht
nodig is, nemen een ouder mee ter begeleiding. Zelf graag even een kleedje
meenemen! Per gezin wordt een plekje toegewezen. Opgave kan met het
opgavenstrookje. Max 50 personen en buurtleden krijgen voorrang bij meer dan dit
aantal.
Snackwagen 17.00-19.00 uur. Op het grasveld voor de Lonjéflat staat een snackwagen, hier
kunnen alleen leden van de buurtvereniging patat + snack (kroket,
frikadel, kaassoufflé) ophalen. Elke huishouden kan 2 bonnen per
gezinslid bestellen via het opgavenstrookje. Op de dag zelf kan het worden
afgehaald of opgegeten op het veld. We geven hierbij een looproute aan.

Opgavenstrookje activiteiten Buurtdag 29 augustus
0 Kinderbingo, deelname is gratis, leden hebben voorrang
0 Viswedstrijd, deelname is gratis, leden hebben voorrang
0 Snackwagen,.....personen, alleen voor leden!!
Naam: _______________________________________________________________________________________________________
Aantal kinderen t/m 12 jaar: ___________Aantal kinderen v.a. 12 jaar________Aantal volwassenen: _________

Adres: _________________________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________________________________________
Dit strookje mag ingeleverd worden in de brievenbus bij B. Helfrich, Gysbert Japicxlaan 7

Wist u dat??
… we veel leuke reacties van buurtgenoten hebben gehad op de kaart ‘Groetjes uit Noord II’
... er ogenschijnlijk weinig lijkt te gebeuren in de wijk, maar dat zelfs voor een eenvoudige
Buurtdag, heel wat denk en regelwerk vooraf is gegaan!
... wij als bestuur binnen de mogelijkheden geprobeerd hebben er het maximale uit te halen!
… er in september in de Bewonerskrant van De Bewonersraad een artikel staat over onze buurt?
… we in september niet kunnen starten met het tweede seizoen van de bingo. We weten dat we
mensen moeten teleurstellen maar hopen toch dat u begrip heeft voor deze beslissing.
… er diverse nieuwe buurtbewoners naar onze wijk zijn verhuisd?
… de nieuwe bewoners van harte welkom zijn!
… we altijd blij zijn met nieuwe leden, ideeën en suggesties ☺
… we in deze moeilijke tijden vooral voor elkaar moeten zorgen en naar elkaar omkijken!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Op maandag 12 oktober 2020 hebben wij bij WOKBOLSWARD gereserveerd!
In de herfstvakantie op maandag 12 oktober hebben wij voor
onze leden tussen 17.00-19.30 uur een All-Inn arrangement
besteld - Wokken - inclusief drinken (licht alcoholisch bier/wijn).
Eigen bijdrage voor kinderen t/m 11 jaar is € 6,- en
personen vanaf 12 jaar € 15,Dit jaar is in alle opzichten een bijzonder jaar aan het worden. We hebben het hele restaurant
tot onze beschikking. Er is ruimte genoeg voor alle wok liefhebbers uit onze buurt.
Huishoudens/ gezinnen kunnen bij elkaar aan tafel zitten. Bent u alleenstaand, dan mag u met
een vriend, vriendin of kennis aan één tafel plaatsnemen.
Wilt u meedoen aan deze gezellige activiteit?
Stop de eigen bijdrage in een envelop o.v.v. naam, adres en telefoonnummer.
Extra: vermeld uw gezinssamenstelling en de leeftijd van de kinderen
Inleveren kan tot 5 oktober bij S. Canrinus, Pater Schuurmanstraat 1.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* Coronamaatregelen tijdens activiteiten:
➢
➢
➢
➢

Bij alle activiteiten vragen wij u om zich aan de bekende RIVM-richtlijnen te houden.
Houdt 1,5 afstand – was/ desinfecteer regelmatig uw handen
Hoest en nies in je elleboog - gebruik papieren zakdoekjes Blijf thuis bij klachten – heeft u zich opgegeven en bent u ziek dan krijgt u uw geld terug!

Graag tot ziens bij de activiteiten!
Secretaris: Janny Kole, Eelke Mobachstraat 20 tel. 0515-575260
Mailadres: secretaris@noord2.nl FACEBOOK: Plannoord2 WEBSITE: www.noord2.nl

