Buurtvereniging Noord 1945 – 2022
www.bvn-oostzaan.nl
Oktober 2022
Het Bestuur
Monique Taams
Erica Butter
Omar Nederlof
Marjan Spinder
John Onrust
Kees Horstman
Maikel Bakker

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Dr. Keyzerstraat 29
Hooiijzer 35
Spoetnikstraat 25
De Haal 49
Draaikolk 57
Apollolaan 46
Dr. Keyzerstraat 26

06-30565919
06-42184386
06-25024125
06-10064664
06-53201360
06-50232515
06-13397385

Beste leden,
Hierbij de activiteiten die dit jaar nog op het programma staan
Jaarvergadering is 20 oktober bij de firma Horstman en vrij toegankelijk voor leden vanaf 12 jaar.
Sinterklaasfeest
Zaterdag 26 november vieren wij ons Sinterklaasfeest bij muziekvereniging Excelsior aan de
Twiskeweg. De sint en zijn pieten zullen rond 13:00 vertrekken vanaf de Fa. Horstman aan het
Noordeine waarna er route door het dorp gaat naar Excelsior. Het feest is bedoeld voor leden in de
leeftijd van 0 t/m 7 jaar. De eigenbijdrage voor het Sint cadeau is dit jaar €7,50 per kind.
De kinderen kunnen worden opgegeven door €7,50 over te maken naar het bankrekeningnummer:
NL60 RABO 0350 5626 01 t.n.v. Buurtvereniging Noord Oostzaan. O.v.v. naam en geboortedatum
van uw kind en het lidmaatschap nummer, dit is te vinden bij het machtigingskenmerk van de
automatische incasso of op het papieren buurtblaadje.
Opgeven kan tot 5 november 2022. We maken er een gezellige middag van die rond 16:00 zal
eindigen.
Kerstkienen
Op vrijdag 9 december is onze gezellige kerst kien avond voor onze leden vanaf 13 jaar oud bij de
muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg. De avond zal om 20:00 beginnen iedereen is van harte
welkom vanaf 19:30 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met het kienen en onze tombola. U
kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren vóór 1 december bij een van onze
bestuursleden, of u aan te melden via een mail naar ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl
Agenda voor 2023
Pak de agenda en schrijf mee! De activiteiten kalender van 2023 is onder voorbehoud bekend:
28 januari
Nieuwjaarsborrel voor leden bij sportcafe ‘The Match’.
7 april
Paaskienen
1 mei
Automatische incasso contributie
10 juni
Jeugdactiviteit
9 juli
Bootjestocht eerste optie, (3 september tweede optie)
19 oktober
Jaarvergadering
25 november Sinterklaas
8 december
Kerstkienen
Tot snel bij een van onze activiteiten!!
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***Inleveren bij 1 van de bestuursleden voor 1 december***

