Beste buurtbewoners,
december 2020
Hier alweer de laatste uitgave van onze nieuwsbrief in dit bijzondere jaar. 2020
ligt bijna achter ons. Een jaar wat eenieder tot stilstand heeft gebracht, maar toch
ook weer gedwongen heeft creatief te zijn. Te denken in wat nog wel mogelijk is. Te
genieten van het eenvoudige. Te communiceren op andere manieren.
Is het u al opgevallen dat ons nieuwe logo boven deze nieuwsbrief staat? Het was
al tijden lang een wens van het bestuur om het logo te vernieuwen. Het was
moeilijk om iemand te vinden die dit kon en wilde doen. Gelukkig had Sylvan
Canrinus deze talenten.. en wilde het doen. Wat het extra leuk maakt, dat hij al
zijn hele leven in onze buurt woont en met een nuchtere blik dit verfrissende logo
heeft ontworpen. Bedankt Sylvan, we zijn er erg blij mee. Wilt u meer weten over
zijn werkzaamheden, kijk dan op zijn site: #SYCADESIGN hij is een expert in het
ontwerpen van diverse logo’s en reclamemateriaal.

50-jarig jubileum:
Alle leden in onze buurt hebben we op 26 november weten te
verrassen en verblijden met de jubileumattentie ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
Ze werden verrast met een mooie cadeaus. In alle pakketjes
zaten Bolswarder Shopping Cheques, bloembollen en een
leuke sleutelhanger.
Er zijn maar liefst 16 adressen waarvan de bewoners al 50
jaar lid zijn van onze buurtvereniging! Zij kregen naast de
cadeaus een mooi bos bloemen!
Heeft u nog belangstelling voor een extra sleutelhanger met
ons logo, dat kan tegen betaling van € 1, =.
Stop een envelop met dit bedrag en uw naam en adres bij onze voorzitter in de
brievenbus (Eelke Mobachstraat 20) dan zorgt Janny ervoor dat u de
sleutelhanger thuisbezorgd krijgt.
Helaas kon Sinterklaas dit jaar niet persoonlijk in It Heechhout
langskomen. Gelukkig stonden de adressen van de kinderen in
het grote boek en op vrijdag 4 december kreeg het bestuur hulp
van de Snelle Pieten. Zij brachten namens de Sint de gezinnen
met kleine kinderen een gezelschapsspel met lekkernij.
Dat vonden zowel de kinderen als hun ouders een grote
verrassing. Sint en Piet hopen volgend jaar weer zelf te komen.

***KINDERBOEKEN***VOOR DE JEUGDIGE
LIEFHEBBERS***GRATIS***
Lekker lezen in de kerstvakantie? We mogen wat leuks
uit te delen aan de kinderen in onze buurt die van lezen
houden!!! Maar liefst 68 boeken zoeken een
boekenwurm! Deze boeken zijn ons aangeboden door de
NUSO & Jantje Beton en mogen we gratis weggeven!
***De kinderen mogen zelf aangeven welk boek hij/zij
graag zou willen***
•
•
•
•
•
•
•

Dagboek van een Muts- In de Spotlights
Niek de Groot- Lekker bezig
Flip Fiasco- Nog een keer
Julius Zebra- Ellende met de Egyptenaren
Sulvester en het knorrende cadeau
Het leven van een loser-Bekijk het maar!
Kapitein onderbroek- En de aanval van de pratende plees

Belangstelling voor één van deze boeken? Stuur een appje naar een van de
bestuursleden, een berichtje via facebook of mail, dan zorgen wij ervoor dat het
boek jouw kant opkomt! Onze leden hebben voorrang en OP=OP!

Wist u dat??
...de RABO Clubsupportactie € 109,62 voor de buurtvereniging heeft opgebracht?
...we hierbij iedereen willen bedanken voor het meedoen!
...op de sleutelhanger van het jubileumcadeau het nieuwe logo van Noord II staat?
...we dit nieuwe logo vanaf heden gebruiken?
...de oproep voor de “coronabank “slechts één vrijwilliger heeft opgeleverd!
…we door corona er niet mee verder kunnen omdat de juiste locatie nader
onderzocht moet worden!
… we hopen dat we dit in het nieuwe jaar weer kunnen gaan oppakken!
… het laatste nieuwe lid van 2020 zich op 18 december heeft aangemeld!
--- we altijd blij zijn met nieuwe leden en of bestuursleden?
Voor het nieuwe jaar hebben we alle hoop dat we weer meer
kunnen organiseren, waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Maar voor nu is het belangrijkste dat eenieder gezond blijft!
Fijne feestdagen en op naar het nieuwe jaar!
Een hartelijke groet van het bestuur,
Janny, Sijke, Folkert, Bianca en Noëlla
Secretaris: Janny Kole, Eelke Mobachstraat 20 tel. 0515-575260
Mailadres: secretaris@noord2.nl FACEBOOK: Plannoord2 WEBSITE: www.noord2.nl

