Beste buurtbewoners,
Mei 2021

50-jarig jubileum en het pakketje bloembollen:
Het lijkt alweer zo lang geleden dat we bij
onze leden langsgingen om het feestpakket
aan te bieden. Bij onze voorzitter zijn deze
narcissen opgekomen in de achtertuin.
Heeft u ze ook in de tuin gezet of op het
balkon? Van de familie J. Bosma uit de
St. Jozefstraat kregen we een enthousiast
bedankje. Ze genoten van de mooie
bloembollen die ze in een bloembak op hun
balkon hadden geplant. Dat was ook onze
insteek, iedereen kan genieten van deze
vrolijke voorjaarbloeiers. Zowel in de tuin als op het balkon. Heeft u de
Bolswarder Shopping Cheques al besteedt? Ook hier hebben we leuke reacties op
gekregen. De één kocht er een leuk shirt voor, de ander wat lekkers en een aantal
moet de keus nog maken. Nu de winkels weer beter bereikbaar zijn kunnen we
weer terecht zonder van tevoren te hoeven bellen en reserveren. Héérlijk!
Er komen betere tijden aan en ook ons bestuur hoopt dit jaar weer leuke
activiteiten te kunnen gaan organiseren. We willen eerst nog even wachten tot het
echt kan, zowel voor uw als onze eigen veiligheid. Wie zin heeft in een lekker ijsje,
zie de achterkant! In september willen we de snackwagen van Kelderhuis weer
langs laten komen op het grasveld voor de Lonjéflat. Een buitenactiviteit die nu
bovenaan ons wensenlijstje staat. Nadere informatie hierover volgt.
In deze coronatijd zijn er weer een aantal nieuwe bewoners in onze wijk komen
wonen. We heten ze van harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis zullen
voelen. Wie weet treffen we u in de loop van het jaar bij één van onze activiteiten.
Wilt u lid worden, zie onze website of bel onze
secretaris! Meer info op de achterkant.
Helaas zijn er ook een aantal mensen overleden die al
jaren een vertrouwd gezicht waren in onze buurt. We
wensen de naasten heel veel sterkte in deze moeilijke
tijden.
Geef elkaar de ruimte en houdt rekening met elkaar.
Het is zo belangrijk dat we naar elkaar omzien. Even
aandacht voor de ander kan zoveel betekenen Een
vriendelijk gebaar doet zoveel en kost helemaal niets!

Vergeet mij nietjes

In de periode van 16 t/m 30 juni kunt u
twee bolletjes ijs halen bij Tsjoch & Mear
aan de Snekerstraat in Bolsward.
Voor € 1, = per lid krijgt u een ijsje met 2 bolletjes
overheerlijk ijs van ijsboerderij Margje!

Bonnen zijn te koop van 10 tot 15 juni bij:
Sijke, P. Schuurmanstraat 1 of bij
Janny, E. Mobachstraat 20,
Mocht de één er niet zijn loop dan door naar
de ander of kom op een ander tijdstip terug.
Het bonnetje kunt u in de periode 16 t/m 30
juni inleveren bij Tsjoch & Mear aan de
Snekerstraat, tegenover Jumbo.
Laat de zon nu maar komen!

Wist u dat??
... we dit jaar (nog) geen jaarvergadering hebben kunnen organiseren maar we u
bij deze kunnen vertellen dat onze vereniging er financieel goed voorstaat!
… we veel kinderen blij hebben kunnen maken met de kinderboeken van NUSO &
Jantje Beton die we gratis weg mochten weggeven!
… we graag van u horen of uw bloembollen mooi hebben gebloeid!
... we nog geen vorderingen hebben kunnen maken met de coronabank!
... onze penningmeester nog niet alle contributie heeft ontvangen voor dit jaar!
... we altijd blij zijn met nieuwe leden en of bestuursleden?
➢ Contributie 2021 voor leden tot 60 jaar

€

13,00

➢ Contributie 2021 voor 60-plussers

€

7,50

➢ Donateursbijdrage 2021

€

5,50

… u zelf ook een ‘Wist u dat’ door kunt geven aan onze secretaris!
… we hopen dat de zon zich snel zal laten zien en we ervan kunnen gaan genieten!
Een hartelijke groet van het bestuur,
Janny, Sijke, Folkert, Bianca en Noëlla
Secretaris: Janny Kole, Eelke Mobachstraat 20 tel. 0515-575260
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