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Nieuwsbrief: april 2019 

__________________________________________________________________ 
 

Damesreis 24 april 2019. 

Vertrek damesreis op woensdag 24 april a.s. U wordt verzocht 

om 8.45 uur aanwezig te zijn.  

Vertrek 09.00 uur vanaf hoek Kastanjestraat / Beukenstraat. 
 

Laatste betaling buurtreis 11 mei 2019. 

U kunt de laatste betaling van € 20,- voldoen op maandag 15 april 2019 bij 

dhr. H. v.d. Ploeg, Diezerhoven 5, Zwolle. 
 

Paasbingo op 13 april 2019. 

Op zaterdag 13 april wordt er een extra gezellige Bingo-dansant  

gehouden in Bredeschool “de Springplank” aan de Beukenstraat 83.   

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. Aangezien het de 

Paasbingo betreft kan het zo maar zijn dat de paashaas ook nog even aan komt. 

Let op parkeer uw auto, fiets of scootmobiel op het schoolplein! 
 

Eierenzoekwedstrijd: zaterdag 13 april 2019 voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar. 

Op 13 april wordt er van 10.00 tot 12.00 uur een “eieren zoekwedstrijd” 

georganiseerd voor kinderen van 3 t/m 8 jaar in Bredeschool “de 

Springplank”, Beukenstraat 83. Aan deze activiteit zijn geen kosten 

verbonden en deelname staat open voor alle kinderen uit de buurt, dus 

ook voor NIET leden van de buurtvereniging. U kunt uw kinderen 

opgeven via het aanmeldingsstrookje bij dhr. Koridon of dhr. v.d. Ploeg.  

De aanmelding moet uiterlijk 5 april 2019 ingeleverd zijn bij één van de heren. 
 

Bowlen bij Urbana op zaterdag 13 april 2019 voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar. 

Voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar organiseren wij op zaterdagmiddag 13 april een 

bowlinguurtje bij café, restaurant Urbana. Samen met 2 bestuursleden 

gaan de kinderen een uurtje bowlen. U kunt uw kinderen opgeven via 

het aanmeldingsstrookje bij dhr. Koridon of dhr. v.d. Ploeg. Na opgave 

krijgen de kinderen nog info over aanvangstijd en verzamelplaats. 

De aanmelding moet uiterlijk 5 april 2019 ingeleverd zijn bij één van de heren. 
 

Paasklaverjastoernooi op 19 april 2019. 

Op vrijdag 19 april wordt het jaarlijkse Paasklaverjastoernooi voor leden 

en donateurs georganiseerd in Bredeschool “de Springplank”.  

Aanvang 20.00 uur.  De bijdrage voor deze avond is € 3,00 per persoon 

en iedereen gaat op het eind van de avond met een prijs naar huis.  

De wedstrijd telt niet mee voor de competitie. 

U kunt zich opgeven vóór 12 april 2019 bij dhr. Koridon en/of dhr. v.d. Ploeg.  

Let op parkeer uw auto, fiets of scootmobiel op het schoolplein! 

 

En dan nog even dit. 

Wij houden als buurtvereniging inmiddels vanaf 1 januari 2019 onze activiteiten in 

Bredeschool “de Springplank” en dat bevalt ons uitstekend. De Bredeschool is er niet 

alleen voor de schoolgaande kinderen en de buurtvereniging. Daniëlle Rada opbouw- 

Werker van Travers is samen met een buurtbewoner op donderdag van 10.30 tot 11.30 

uur een koffie-uurtje gestart in de grote zaal. Dit koffie-uurtje is speciaal bestemd voor 

bewoners die willen oefenen met de taal of de sociale contacten willen verbreden, of 

gewoon een vraag of een idee willen lanceren. Ook u bent daarbij van harte welkom. 

Zet uw schroom opzij en schuif gezellig aan. 
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