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Aan onze leden en donateurs

Uitslag Paasklaverjastournooi van 30 maart
Hieraan deden dit jaar 28 personen mee.
1e prijs was voor mw. J. Edelijn
2e prijs was voor dhr. J. Harkink
3e prijs was voor mw. A. Klompenmaker

2018.
met 5526 punten en 2 sprinten
met 5286 punten en 1 sprint
met 5065 punten en 2 sprinten

Buurtreis 12 mei 2018.
Degenen die zich hebben opgegeven voor de Buurtreis worden verzocht om op zaterdag 12 mei
om 08:15 uur aanwezig te zijn bij de hoek Kastanjestraat – Beukenstraat.
De bus vertrekt vandaar om 08:30 uur.
Einduitslag klaverjascompetitie seizoen 2017 – 2018.
Het klaverjasseizoen 2017/2018 is alweer teneinde. De competitie is gestart met 28 personen
waarvan er 25 de hele competitie hebben uitgezeten.
De uitslag van de competitie is als volgt.
1e prijs: mw. A. Jenezon met 98.021 punten en 36 sprinten
2e prijs: mw. W. Koridon met 97.670 punten en 30 sprinten
3e prijs: dhr. H. Kolkman met 96.878 punten en 27 sprinten
Eindstand damesclub van Jokeren en
Jokeren:
1. Mw. M. Nieuwenhuis met 2.814
2. Mw. G. Lipman
met 3.056
3. Mw. T. van Brummen met 3.064

Eenendertigen in 2018.
Eenenderdertigen:
punten 1. Mw. T. van Rossum met 9.224,0 punten
punten 2. Mw. A. de Kaste met 9.126,0 punten
punten 3. Mw. A. v.d. Ploeg met 9.030,5 punten

Damesreis van 18 april 2018.
Om 09.00 uur vertrokken de dames naar het plaatsje Leggelo in de provincie Groningen.
Na de gebruikelijke koffie met gebak volgde een diapresentatie met uitleg en proeverij van
5 soorten roomadvocaat en diverse likeurtjes. Natuurlijk werden er ook de nodige advocaatjes
en likeurtjes mee naar huis genomen om daar nog eens goed na te proeven.
Na de voortreffelijke lunch in 't Hof van Dalfsen vertrok de bus naar Hoogeveen waar de dames
nog een paar uurtjes heerlijk konden winkelen.

Rond 17.30 uur werd koers gezet naar Zalencentrum Staphorst voor het diner en rond 20.00 uur
stapte iedereen na een heerlijke en gezellige dag weer uit aan de Kastanjestraat.
Najaarsreis 25 augustus 2018.
De Najaarsreis vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 augustus.
Laat u wederom verrassen en geef u op door middel van onderstaande aanmeldingsstrook
bij dhr. H. v.d. Ploeg, Diezerhoven 5 Zwolle. De reis kost € 40,00 per persoon.
Zodra u € 20,00 per persoon betaald komt u op de deelnemerslijst en is de boeking definitief.
Ook dit keer geldt weer VOL = VOL.
En dan nog even dit:
• Als de spinnen vlijtig buiten weven, zullen wij mooi weer beleven.
• Komen de vissen naar boven, dan is er mooi weer te beloven.
• Als de bijen naar huis toe vluchten, zit er regen in de luchten.
• Zingt de Leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht.
• Hinnekt 't peerdje, blij te moe, d'r komt schoon weerke naar ons toe.

Het bestuur van “de Bollebieste” wenst al haar leden
en donateurs een hele fijne vakantie toe maar weet wel,
de mens hoeft de wereld niet rond te reizen om te
begrijpen dat de hemel overal blauw is!

__________________________Hierlangs afknippen_______________________________
Hierbij doe ik een aanbetaling (€ 20,00 p.p.) voor de Najaarsreis van 25 augustus 2018.
Naam …......................................................Adres: …....................................................telefoon …..................
Naam …......................................................Adres: …................................................... telefoon ….................
Naam ….......................................................Adres: …................................................. telefoon ….................
Betaald € …....................

