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Klaverjasmarathon 9 maart 2019. 

Op zaterdag 9 maart organiseren wij een klaverjasmarathon 

van 10.00 tot 17.00 uur in de Bredeschool “de Springplank” 

aan de Beukenstraat 83. De kosten zijn € 3,00 per persoon. 

De marathon gaat door bij een minimale deelname van 20 personen, wij spelen 

niet met het mes op tafel dus aarzel niet, 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 2 maart 2019. 

Om een parkeerbon te vermijden raden wij u aan om uw auto op het schoolplein te 

parkeren. (kant Beukenstraat) Hier kunt u ook fiets of scootmobiel parkeren. 

 

 

                      Bingo op 23 maart 2019. 

                      Op zaterdag 23 maart wordt er weer een Bingodansant 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.  

Om een parkeerbon te vermijden raden wij u aan om uw auto op het schoolplein te 

parkeren. (kant Beukenstraat) Hier kunt u ook fiets of scootmobiel parkeren. 

 

 

Definitieve data reisjes 2019. 

Dames-reis  woensdag 24 april 

Buurt-reis  zaterdag 11 mei 

Najaars-reis    zaterdag 31 augustus  

Kerst-reis  zaterdag  7 december  
 
 

                                       Collecteren voor het Oranjefonds. 

                                       Onlangs ontvingen wij van het Oranjefonds een bericht 

   over collecteren voor het Oranjefonds. 

                                       De buurtvereniging kan zich aanmelden om te collecteren 

                                       voor het Oranjefonds in een vooraf door ons zelf gekozen 

collectegebied. Wij krijgen dan 50% van de opbrengst die wij dan weer kunnen 

besteden aan de door ons te organiseren activiteiten. Een heel mooi initiatief van 

het Oranjefonds maar het zou nog mooier zijn als u als lid/donateur genegen zou 

zijn om met de collectebus langs de deuren te gaan in onze wijk. Onze vraag is dan 

ook: zijn er onder onze leden/donateurs nog vrijwilligers die hieraan mee willen 

werken ? Zo ja, dan kunt u zich opgeven bij mw. A. Klompenmaker (06-25064052).  
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             Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de KNV EHBO afd. Zwolle e.o. 

     Wij verzorgen cursussen op het gebied van EHBO/EHAK/Reanimatie. 

    Informatie vindt u op onze site en voor vragen kunt u een e-mail sturen.  

                                 www.knvehbo.nl         info:knvehb.nl 
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