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Klaverjasmarathon 10 november 2018. 

Op zaterdag 10 november organiseren wij bij voldoende deelname 

(minimaal 20 personen) van 10.00 tot 17.00 uur weer een klaverjas- 

marathon. De kosten zijn € 3,00 per persoon en iedereen gaat op het 

eind van de middag met een prijs(je) naar huis. Doe eens mee en geef u op bij dhr. H. 

v.d. Ploeg tel.: 038-4535290. Opgave kan tot 5 november 2018. 

  

Bingo 17 november 2018 

Op zaterdag 17 november organiseren wij weer een gezellige  

Bingo- dansant in café restaurant Stilo. Aanvang: 20.00 uur, zaal  

open om 19.00 uur. Ook dit keer zijn er weer mooie prijzen te  

winnen. De hoofdprijs is € 90,00 en aan beide zijden € 22,50.  

Leden en donateurs mogen één introducé meenemen. 

 

Sinterklaasfeest voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar. 

Op zaterdagochtend 24 november 2018 organiseert de buurtvereniging 

bij voldoende deelname een gezellig Sinterklaasfeest voor kinderen van 

3 t/m 8 jaar in café restaurant Stilo.  

Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.  

Opgave is mogelijk tot 14 november 2018 via het aanmeldingsstrookje. 
 

Bioscoopmiddag voor jongeren van 9 t/m 13 jaar. 

Voor de jongeren van 9 t/m 13 jaar organiseren wij op 

zaterdagmiddag 24 november 2018 een bioscoopmiddag in de 

Palthé Bioscoop aan de Pannenkoekendijk 11, Zwolle.  

Onder begeleiding van twee vrijwilligers van de buurtvereniging bezoeken we  

samen een leuke film. Welke film dat wordt hangt af van het aanbod in de maand 

november van de bioscoop. Opgave is mogelijk tot 14 november 2018 via het 

aanmeldingsstrookje.   

 

Kerstreis 8 december 2018. 

U kunt zich nog steeds opgeven voor de kerstreis naar Dortmund.  

Opgave is nog mogelijk tot 20 november bij de heer H. v.d. Ploeg, 

Diezerhoven 5 te Zwolle.  

Bij voldoende deelname vertrekken we om 08.00 uur, thuiskomst circa 19.00 uur. 

 

                           Buurtweide de Ramshorst. 

                           De Ramshorst, gelegen aan de Hogenkampsweg 27 te Zwolle,  

                           zoekt vrijwilligers voor haar Buurtweide. Zij zoeken mensen  

   voor het verzorgen van de dieren, maar ook voor het organiseren 

                           van activiteiten in samenwerking met de buurt, begeleiding van  

de vrijwilligers en nieuwe bestuursleden.  

Het omgaan met dieren is altijd leuk, zowel voor jong als oud. Als u nu denkt ja 

dat is wel wat voor mij en/of mijn kinderen loop gerust eens langs op een zaterdag 

of zondag van 14.00 tot 16.00 uur. Op die dagen is er altijd een vrijwilliger aan- 

wezig die u nader kan informeren wat er van een vrijwilliger verwacht wordt.  

Ook kunt u voor nadere informatie bellen met nummer 06-25047506. 
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