w.s.v. Wipstrikkwartier

Maart 2018

Vrijdag 30 maart,
Paaskaarten en
Sjoelen ZWV
Op vrijdag 30 maart
organiseert de ZWV een
kaart– en sjoelavond.
Om 20.00 uur kunnen
alle seniorleden, ouders
van jeugdleden en de
donateurs van de twee
Zwolse Wandelverenigingen
klaverjassen, jokeren of
sjoelen in ‘Het
Wandelhonk’.
Inschrijfgeld is € 2,50.

Zaterdag 31 maart,
De Kasteeltocht,
Doornenburg
De volgende tocht gaat
naar Doornenburg voor
de Kasteeltocht.
Inschrijven kan t/m 21
maart bij Dineke. Dit kan
per telefoon 038-4549530
of via de mail
dineke.benny@ziggo.nl
We vertrekken vanaf de
bekende opstapplaatsen
in Holtenbroek, Wipstrik
en Zwolle Zuid.
Inschrijfgeld € 3,00,
indien medaille
beschikbaar, dan is dit
tegen kostprijs.

Nieuwsbrief
Vrijdag 2 maart, Algemene Ledenvergadering
Voor vanavond staat de jaarlijkse ledenvergadering op het programma.
Neem het clubblad mee van januari/februari aangezien hierin de agenda
staat vermeld. Aanvang is om 19.30 uur in het clubgebouw “Het
Wandelhonk”. De financiële stukken zijn vanaf 19.00 uur in te zien.

Zaterdag 10 maart, Wandeltocht door oud-Amsterdam
De eerste bustocht van 2018 brengt ons naar Amsterdam voor de
Wandeltocht door oud-Amsterdam. Let op: We vertrekken, vanwege
de reisafstand, een uur eerder vanaf de volgende opstapplaatsen:
08.00 uur Holtenbroek, hoek Mozartlaan/Bachlaan
08.15 uur Wipstrik, Ruyterplein
08.30 uur Zwolle-Zuid, winkelcentrum Sellekamp
Inschrijfgeld € 3,00, indien medaille beschikbaar, dan is dit tegen
kostprijs. Inschrijven kan t/m 1 maart bij Dineke, middels telefoon 0384549530 of via de mail: dineke.benny@ziggo.nl

Woensdag 14 maart, Creatief avond
De zesde creatief van dit winterseizoen. Dit is weer de speciale avond
alleen voor de vrouwelijke leden. Niet eerder meegedaan, dan graag
vooraf opgeven bij Bettie Spanhak mcspanhak@versatel.nl . Dit ivm
inkoop. Men is om 19.30 uur welkom in ‘Het Wandelhonk’. Indien u niet
aanwezig kunt zijn dan graag afmelden bij Bettie.

Zondag 18 maart, Trainingstocht Vierdaagses
Zondag 18 maart staat de 2e trainingstocht gepland voor de
Vierdaagses. We vertrekken om 09.00 uur vanaf ‘Het Wandelhonk’. De
route van 10/15/20 of 25 km is rondom Zwolle. Opgave dient voor 14
maart te geschieden. Opgave is bij Dineke, middels telefoon 038-4549530 of
via de mail dineke.benny@ziggo.nl Kosten: € 2,00 voor leden en € 3,50
voor andere deelnemers.

Zaterdag 24 maart Paasmiddag
De ‘Evenementencommissie’ organiseert op zaterdag 24 maart een paasevenement. Aanvang is om 10:30 uur . Voor meer informatie: zie extra
bijlage.

Dinsdag 27 maart Algemene Ledenvergadering ZWV
Op 27 maart houdt de Zwolse Wandel Verenigingen haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. U bent van harte welkom vanaf 19.30. De vergadering begint om 20.00 uur.
E-mailwijziging/afmelden 
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