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 Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                        opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: mei 2019 

 

 

Aan onze leden en donateurs. 

 

Buurtreis 11 mei 2019. 

Degene die zich hebben opgegeven voor de Buurtreis worden 

verzocht om op zaterdag 11 mei om 08:15 uur aanwezig te zijn  

bij de hoek Kastanjestraat – Beukenstraat. De bus vertrekt vandaar om 08:30 uur.   

 

Damesreis van 24 april 2019. 

Om 09.00 uur vertrokken de dames voor een bezoek aan de ambachtelijke tingieterij 

“Flevotin”  te Zeewolde. Na de koffie met gebak was het boeiend om te zien  

hoe de producten (kleine miniaturen en relatiegeschenken) worden gemaakt. 

Na de lunch vertrok de bus naar Elburg waar de dames een paar uurtjes 

konden winkelen. Voor het diner werd aan het eind van de middag koers 

gezet naar Meet en Greet bij Heerde. Na een gezellige dag stapte iedereen 

om 20.00 uur weer uit bij de Kastanjestraat.  

 

Najaarsreis 31 augustus 2019. 

De Najaarsreis vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 augustus. 

Laat u wederom verrassen en geef u op d.m.v. van de aanmeldings-  

strook (achterkant nieuwsbrief) bij  dhr. H. v.d. Ploeg, Diezerhoven 5. 

De reis kost € 45,00 per persoon. Zodra u € 25,00 per persoon betaald 

komt u op de deelnemerslijst en is de boeking definitief. 

Ook dit keer geldt weer VOL = VOL.  

 

Uitslag Paasklaverjastournooi van 19 april 2019. 

Hieraan deden dit jaar 22 personen mee.  

1e prijs:  mevr. G. Strijker         5.713 punten en 0 sprinten        

2e prijs:  mevr. G. Eikenaar       5.420 punten en 1 sprint        

3e prijs:  dhr. H. Kolkman         5.419 punten en 1 sprint 

 

Einduitslag klaverjascompetitie seizoen 2018 – 2019. 

Het klaverjasseizoen 2018/2019 is weer teneinde. De competitie is gestart met  

25 personen en de uitslag van de competitie is als volgt: 

     1e prijs:  mw. A. Vos           98.126 punten   en   30 sprinten 

     2e prijs:  dhr. H. Kolkman   97.553 punten   en   24 sprinten 

     3e prijs:  dhr. J. Harkink      96.058 punten   en   23 sprinten 

 

Eindstand damesclub van Jokeren en Eenendertigen in 2018-2019. 

 Jokeren:                                       Eenderdertigen: 

1. Mw. M. Nieuwenhuis  3021 punten      1. Mw. A. Schuring     9.045,5 punten 

2. Mw. T. van Brummen  3278 punten     2. Mw. T van Rossum  8.491,5 punten  

3. Mw. J. Olthof               3513 punten     3. Mw. A.v.d. Ploeg     8.070,5 punten 

 

 

                          Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de  

                                             KNV EHBO afdeling Zwolle e.o. 

                                   Het adres voor EHBO, EHAK en AED cursussen. 

                                    Voor meer info bezoek onze website of mail ons. 

                                     www.knvehbo.nl                          info:knvehb.nl            

 

                                Z.O.Z.    
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En dan nog even dit: 

• Het is de kunst om van geluidsoverlast een tuinfeest te maken. 

• Alcohol lost geen problemen op, maar ja melk ook niet. 

• Er hangt liefde in de lucht, oh nee wacht, dat is de geur van de BBQ. 

• Echte mannen eten geen honing, die kauwen bijen. 

• Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant van de weg. 

• Een glimlach is de goedkoopste manier om je uiterlijk te veranderen. 

 

 

 

 

          Wij wensen als bestuur van 'de Bollebieste' 

                       alle leden en donateurs 

        een hele fijne vakantie toe en bedenk families 

kunnen elkaar niet beter leren kennen dan 

                wanneer zij samen kamperen in een 

                       klein tentje in de regen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________Hierlangs afknippen_______________________ 

 

   Hierbij doe ik een aanbetaling (€ 25,00 p.p.) voor de Najaarsreis op 

                            31 augustus 2019. 

 

 

Naam …...........................................Adres: ….......................................telefoon …................     

 

 

Naam …...........................................Adres: …...................................... telefoon …................     

 

 

Naam …...........................................Adres:  …..................................... telefoon …................ 

 

 

Betaald.       € ………………………….    

 


