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Aan onze leden en donateurs                  maart 2018  

 

 

Klaverjasmarathon 17 maart 2018. 

Op zaterdag 17 maart organiseren wij weer een klaverjasmarathon van 10.00 tot 17.00 uur in 

café restaurant Stilo. De kosten zijn € 2,50 per persoon.  

De marathon gaat door bij een minimale deelname van 20 personen, aarzel niet en geef u vandaag 

nog op bij dhr. J. Koridon tel.: 038-4536225 of dhr. H. v.d. Ploeg, tel.: 038-4535290.  

Opgave is mogelijk tot 11 maart 2018. 
 
 
Paas bingo op 24 maart 2018. 
Op zaterdag 24 maart wordt er weer een extra gezellige Bingodanssant gehouden in café 

restaurant Stilo. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. 

Er zijn weer mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 90,00 en aan beide zijden € 22,50.  

Leden en donateurs mogen één introducee meenemen.  
 

Paas Klaverjas toernooi op 30 maart 2018. 

Op vrijdag 30 maart wordt het jaarlijkse Paas klavertoernooi voor leden en donateurs 

georganiseerd in café restaurant Stilo. Aanvang 20.00 uur.  De bijdrage voor dit toernooi is  

€ 2,50 per persoon en iedereen gaat op het eind van de avond met een prijs naar huis. Deze 

wedstrijd telt niet mee voor de competitie. U kunt zich opgeven vóór 23 maart 2018 bij  

dhr. J. Koridon (038-4536225) of dhr. H. v.d. Ploeg (038-4535290).  

 

Eieren zoekwedstrijd op zaterdag 24 maart 2018 voor de jeugd van 3 t/m 8 jaar. 

Op 24 maart wordt er van 10.00 tot 12.00 uur een eieren zoek wedstrijd georganiseerd voor 

kinderen in de leeftijd van  3 t/m 8 jaar. Gezien het vroege tijdstip van de Pasen en de daarbij 

horende gure weersomstandigheden kan het zijn dat we de eieren niet verstoppen in het 

Larixpark maar in de buurt van de Bredeschool “de Springplank” , Eikenstraat 1.  

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden en deelname is mogelijk voor alle kinderen in de 

buurt, dus ook degenen die niet lid zijn van de buurtvereniging. 

U kunt de kinderen opgeven bij dhr. J. Koridon, Beukenstraat 113 door middel van het aan-

meldingsstrookje. De aanmelding moet uiterlijk op 18 maart 2018 ingeleverd zijn. 

 

 



 

Bioscoopmiddag 24 maart 2018 voor jongeren van 9 t/m 14 jaar. 

Voor de jongeren van 9 t/m 14 jaar organiseren wij op zaterdagmiddag 24 maart een bioscoop-

middag in de Pathé Bioscoop aan de Pannenkoekendijk 11 te Zwolle. 

Ook dit keer vergezellen de dames Trentelman en Kölker de kinderen en zorgen zij weer voor een 

lekker snoeppakketje. Zodra het filmaanbod in de maand maart bekend is maakt het bestuur een 

keuze en krijgen alle deelnemers nog persoonlijk bericht over de titel van de film en de 

aanvangstijd. Opgave is mogelijk tot en met 18 maart 2018 via het aanmeldingsstrookje. 
 

Definitieve data reisjes 2018. 

Damesreis  woensdag 18 april 

Buurtreis  zaterdag 12 mei 

Najaarsreis    zaterdag 25 augustus  

Kerstreis  zaterdag   8 december  

  

 

 

 
_________________________Hierlangs afknippen_______________________________ 

Hierbij wil ik mijn kind(eren) opgeven voor de eieren zoekwedstrijd van 24 maart 2018. 

1e kind: Achternaam …................................... Voornaam …....................................     Leeftijd ….....    j / m 

 

2e kind: Achternaam …..................................  Voornaam …...................................     Leeftijd ….....    j / m 

 

3e kind: Achternaam …..................................  Voornaam …...................................     Leeftijd ….....    j / m 

 

woonadres: …..................................................................................................... te …............................................ 

U kunt dit strookje inleveren  vóór 19 maart 2018 bij dhr. J.Koridon, Beukenstraat 113. 

Let op! Na de hierboven genoemde datum kunt u de kinderen niet meer opgeven. 

 

 

__________________________Hierlangs afknippen_______________________________ 

Hierbij wil ik mijn kind(eren) opgeven voor de bioscoopmiddag van 24 maart 2018. 

1e kind: Achternaam …................................... Voornaam …....................................     Leeftijd ….....    j / m 

 

2e kind: Achternaam …..................................  Voornaam …...................................     Leeftijd ….....    j / m 

 

3e kind: Achternaam …..................................  Voornaam …...................................     Leeftijd ….....    j / m 

 

woonadres: …..................................................................................................... te …............................................ 

U kunt dit strookje inleveren  vóór 19 maart 2018 bij dhr. H. v.d. Ploeg, Diezerhoven 5 

Let op! Na de hierboven genoemde datum kunt u de kinderen niet meer opgeven. 

 
 


