Beste buurtbewoners,
September 2021

Geslaagde Buurtdag in Noord II
Onze traditionele Buurtdag in Noord II was op zaterdag 28 augustus wederom een groot succes.
Spannende tijden gingen hieraan vooraf. Een vergunning is in deze tijden een uitdaging en ook het
weer is niet te plannen. Gelukkig waren de papieren op tijd op orde en
bleef het de hele dag droog. Om 10.00 startte de rommelmarkt/tuin-oprit
verkoop. Mooi verspreid in onze wijk waren 16 deelnemers die
probeerden hun spulletjes kwijt te raken. De één had meer succes dan de
ander. Het was gelijk een mooie gelegenheid om bij te praten nu er
zoveel activiteiten stilliggen. In het water voor het
Heechhout/Blauwpoortstate gingen om 13.00 uur, 22 visser de strijd aan
om de bokaal van het vissersmannetje te winnen. Het ging er fanatiek aan
toe, uiteindelijk werden er 76 vissen gevangen met een totale lengte van
1056 cm. Een recordvangst wist Jitze Kuiper te vertellen die samen met
Rein Wiersma al jaren onze vaste vrijwilligers zijn. De 1e prijs werd
gewonnen door Richard Jorna met een totale lengte van 190 cm, hij viste
tevens de grootste vis van 25 cm uit het water en mag komend jaar op
het vissersmannetje passen. De 2e prijs was voor Theo Bekema met een
lengte van 148 cm, daartussen zat ook de kleinste vis. Tot slot was de 3e
prijs voor Wopke Stienstra met 120 cm. Een geslaagde activiteit met
genoeg belangstelling. Voor de liefhebbers was er ijs bij de ijscokar van Kelderhuis. Leuk ook om te
zien dat de bewoners van It Heechhout dit ook wel konden waarderen.
Om 16.00 uur werd het springkussen voor de Lonjéflat opgezet, de ijscokar stond hier ook weer en om
17.00 uur konden de buurtbewoners hun bestelde snacks afhalen. De kinderen vermaakten zich prima
op het springkussen, reden voor de ouders om gezellig bij te praten en te genieten van alle
gezelligheid. De EHBO moest deze middag één pleister plakken en dan nog wel op de arm van een
bestuurslid!
Verder complimenten voor ons bestuur dat ze toch de mogelijkheden opgezocht hadden om de
Buurtdag in aangepaste vorm te vieren en er met elkaar een gezellige dag van te maken. Deze dag
leverde de buurtvereniging vijf nieuwe leden op.
Regelmatig krijgen we verzoekjes uit andere
buurten om lid te worden. Helaas voor hen moet je
bewoner zijn van Plan Noord II.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde dag.
Komend winterseizoen kijken we per keer naar de
mogelijkheden om activiteiten te organiseren. De
bingo start helaas nog niet, de huidige regels zorgen
op dit moment nog voor te veel beperkingen. Zodra
het kan pakken we ook die draad weer op, nog even
geduld bingoliefhebbers.

18 oktober All-In bij ‘WOK-Bolsward’
Van 17.00-19.30 uur staat het buffet voor ons klaar.
All-In Wokken - eten en drinken - voor onze leden!

Kosten € 15,00 per volwassene en € 5,00 per kind t/m 11 jaar
(Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis

Geef u tijdig op! Is het vervoer er naartoe een probleem? Laat het ons weten en
we zoeken naar een oplossing zodat u er ook gezellig bij kunt zijn.
Opgave voor 13 oktober bij Janny Kole,
Namen, adres en leeftijd van de kinderen op een envelop vermelden,
Envelop met gepast bedrag kan door de brievenbus op Eelke Mobachstraat 20

Wist u dat??
... Nanda Westra-Koopmans aan het meedraaien is in ons bestuur?
… het bestuur erg blij is met deze nieuwe vrijwilliger?
... onze penningmeester bijna alle contributie heeft ontvangen voor dit jaar!
… we weer meedoen met de Clubsupport actie van de Rabobank!
… u kunt ons vinden onder: Buurtver. Noord II – categorie samenleving!
https://www.rabo-clubsupport.nl/sneek-zuidwestfriesland/deelnemers
... we altijd de landelijke coronaregels volgen bij onze activiteiten?
… u zelf ook een ‘Wist u dat’ door kunt geven aan onze secretaris!

********** HERFSTVAKANTIE***Zwemmen in zwembad Vitaloo **********
Zondag 24 oktober gaan we weer gezellig zwemmen in het zwembad van Bolsward.
Tussen 10.15 uur en 13.00 uur is het vrij zwemmen. Voor onze leden zijn de kosten € 1,= p/p. incl.
toegang plus patat met saus. Zwemmen is op eigen gelegenheid en onder begeleiding van ouder(s).
Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht zwembandjes te dragen.
Je kunt je opgeven tot 22 oktober bij Nanda Westra-Koopmans, G. Japicxlaan 16

******** je krijgt na opgave een bonnetje voor toegang + patat ********

Een hartelijke groet van het bestuur,
Janny, Sijke, Folkert, Bianca, Noëlla en Nanda
Secretaris: Janny Kole, Eelke Mobachstraat 20 tel. 0515-575260
Mailadres: secretaris@noord2.nl FACEBOOK: Plannoord2 WEBSITE: www.noord2.nl

