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Het bestuur van de buurtvereniging is voor het jaar 2018 als volgt samengesteld;
Voorzitter:
dhr. J. Koridon
Beukenstraat 113
tel. 038-4536225
Secretaris:
mw. A. Klompenmaker
Beukenstraat 84
tel. 06-25064052
Penningmeester:
dhr. H. v.d. Ploeg
Diezerhoven 5
tel. 038-4535290
Bestuursleden:
mw. A. Schuring
Kastanjestraat 69 tel. 038-4548818
mw. Fr. De Ruijg Menno v. Coehoornsingel 12E tel. 06-46205764
Kerst klaverjastoernooi 2017.
Op vrijdag 15 december organiseerde het bestuur het Kerst klaverjastoernooi.
Alle 29 deelnemers gingen na afloop met een prijs naar huis.
1e prijs dhr. H. Spanhak
met 5.327 punten en 3 sprinten
2e prijs dhr. J. Koridon
met 5.163 punten en 3 sprinten
3e prijs mevr. J. Edelijn
met 5.057 punten en 0 sprinten
Klaverjascompetitie.
De eerste helft van de klaverjascompetitie 2017/2018 zit er op.
De tussenstand is als volgt: 1. dhr. H. Kolkman
met 50.037 punten en 16 sprinten
2. dhr. W. Loock
met 48.637 punten en 12 sprinten
3. dhr. T. Duim
met 48.604 punten en 13 sprinten
Eindstand dames van Jokeren en Eenendertigen in 2017.
Jokeren
Eenendertigen
 mevr. M. Nieuwenhuis 2.814 punten
1. mevr. T. van Rossum 9.224,0 punten
 mevr. G. Lipman
3.056 punten
2. mevr. A. de Kaste 9.126,0 punten
 mevr. T. van Brummen 3.064 punten
3. mevr. A. v.d. Ploeg 9.030,5 punten
Kerstreis Essen 9 december 2017.
Op 9 december vertrokken om 07.45 uur 44 deelnemers richting romantisch Essen met 500
kraampjes op diverse pleinen waarvan de Kennedyplatz het meest sfeervol was. Het plein heeft
500 lichtkettingen van 20 meter lang. Op de heenreis had men nogal wat last van sneeuwval
maar de terugreis verliep voorspoedig en rond 19.00 uur was iedereen weer veilig thuis.

Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2018.
Rond de 30 leden/donateurs waren dit jaar aanwezig op de Nieuwjaarsinstuif in de Stilohal.
De aanwezigen konden onder het genot van een kopje koffie met oliebollen, elkaar het allerbeste
wensen voor 2018.
Bingo avond op 27 januari en 24 februari 2018.
Op zaterdag 27 januari en 24 februari wordt er weer een Bingo dansant gehouden in café
restaurant Stilo. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 90,- en aan beide zijden
€ 22,50. Leden en donateurs mogen één introducee meenemen, aanvang 20.00 uur, zaal open
19.00 uur.
Oud Papier.
De opbrengst van de blauwe papiercontainer komt volledig ten goede aan de buurtvereniging.
Onze vrijwilligers zorgen er samen met de ROVA voor dat eens in de maand op de zaterdag oud
papier wordt opgehaald. In 2017 is er in totaal 126.340 kg oud papier opgehaald dit is 11.200 kg
minder dan vorig jaar. Dat voelt de buurtvereniging meteen in de portemonnee, vandaar dat wij
ook nu weer uw medewerking vragen voor het waarborgen of nog beter vermeerderen van het
aantal kg oud papier. In 2018 wordt het oud papier opgehaald op zaterdag 27/1 – 24/2 – 24/3 –
21/4 – 19/5 – 16/6 – 14/7 – 11/8 – 8/9 – 6/10 – 3/11 – 1/12 en 29/12.
De Woonkoepel.
Vorig jaar is uw buurtvereniging “de Bollebieste” lid geworden van huurdersvereniging SWZ
de Woonkoepel. De Woonkoepel behartigt de belangen van alle huurders van woningcorporatie
SWZ. Zij ondersteunen, adviseren en informeren huurders, om zo samen een prettige
woonomgeving te creëren. Als lid van de Woonkoepel kunnen wij samen met u verschillende
onderwerpen aankaarten, zoals bijv. de kwaliteit van de woning, onderhoud, huurprijzen en
nieuwbouwplannen. Maar het gaat ook om veiligheid in de buurt en in huis, en de communicatie
met SWZ, kortom alles waar u als huurder mee te maken heeft.
De bewonerscommissies, onderdeel van de Woonkoepel, zijn de ogen en oren in uw wijk.
Eventuele klachten of aandachtspunten kunt u schriftelijk inleveren bij dhr. J. Koridon,
Beukenstraat 113 waarna hij er voor zal zorgen dat dit tijdens de eerstvolgende vergadering aan
de orde komt.
U kunt ook zelf als huurder van SWZ gratis lid worden. Nadere informatie kunt u vinden op
www.woonkoepel-zwolle.nl of via Facebook (HBV de Woonkoepel).

