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  Wat hebben we weer een prachtige zomer achter de rug. Ondanks dat het voor 
sommigen te warm was mogen we niet klagen. 

   
  De activiteiten in het wijkgebouw gaan langzaam weer van start. De bingo avonden 

zijn tijdens de zomermaanden elke week gehouden. Dit was een groot succes.  
  Velen vinden het geweldig dat ze er toch een avond uit konden voor ontspanning. 
  De Crazy Lady’s bingo die op 22 oktober a.s. plaats vind is helemaal uitverkocht! 
  Er zijn dan ook fantastische prijzen te winnen zoals een fiets, wasmachine, koelkast, 

televisie, tablet, parfum en cosmetica enz. 
    
  Vanwege de stijgingen van de frisdranken en alcoholische dranken zijn de 

consumpties voor de zomer verhoogt met € 0,25 
  De koffie en thee zijn hetzelfde gebleven (€ 1,00)  
  En vanaf september is het ook mogelijk om verse cappuccino of een latte macchiato  
  te bestellen. Uiteraard zijn de prijzen hiervan wel wat hoger. € 1,50 voor een 

cappuccino en € 1,75 voor een latte. Dus probeer het gerust! 
 
  Vanaf 1 september zijn we helaas genoodzaakt om de prijzen van de patat en de 

snacks met € 0,25 te verhogen. Ook de inkoop van deze producten is sterk gestegen. 
  De verhoging geldt niet voor de tosti’s, gehaktballen en de slaatjes. 
 
  De contributie (automatische incasso) heeft inmiddels ook weer plaatsgevonden. 
  Zoals ieder jaar zijn er altijd een aantal incasso’s niet mogelijk. Deze leden mogen,  
  net als de contante leden de contributie van € 12,00 voor 1 oktober contant of per  
  pin (+ €0,25 transactiekosten) voldoen in het wijkgebouw. Na 1 oktober worden  
  leden die niet betaald hebben uitgeschreven!  
  In oktober krijgt iedereen zijn nieuwe ledenpas. 
   
  We krijgen ook vele vragen hoe het met Jannie Kalsbeek is. 
  Jannie doet vele hand en spandiensten voor de wijkvereniging. 
  Een aantal maanden geleden is zij noodgedwongen opgenomen in een verzorgings-

huis in Harlingen. Op het moment van dit schrijven is zij in afwachting voor een plek  
  in een verzorgingshuis in Sneek. We hopen Jannie snel weer terug te zien. 
  
  Tot zover het voorwoord voor deze wijkkrant.   

   Veel plezier met het lezen van deze wijkkrant en graag tot ziens.  

   Ronald Hilbert-Hempenius, voorzitter 

Van de bestuurstafel 
 


