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Buurtvereniging "de Bollebieste" 

opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: februari 2023                                         Aan onze leden en donateurs  

 

 

Het nieuwe jaar 2023! Nieuwe verrassingen, nieuwe pieken en nieuwe dalen. 

Het nieuwe jaar 2023, om kansen te grijpen, groots te dromen en er alles uit te halen! 

Doet u mee?? 

 

Tijdens de Jaarvergadering van 10 januari jl. zijn de heren Jansen en v.d. Ploeg door de 

voltallige vergadering herkozen als resp. voorzitter en penningmeester van “de Bollebieste”. 

 

Links kunt u lezen hoe het bestuur samengesteld is voor het jaar 2023  

 

Kerst klaverjastoernooi 2022.  

Op vrijdag 16 december organiseerde het bestuur het Kerst klaverjastoernooi. 

Alle 28 deelnemers gingen na afloop met een prijs naar huis. 

         1e prijs dhr. J. Harkink     met 5.734  punten  en 3 sprinten 

         2e prijs dhr. H. Spanhak   met 5.320  punten  en 0 sprinten 

         3e prijs dhr. G. v.d. Bend  met 5.273  punten  en 3 sprinten 
 

Klaverjascompetitie. 

De eerste helft van de klaverjascompetitie 2022/2023 zit er op. 

De tussenstand is als volgt:   

1. mevr. A. Jenezon    met  45.013  punten en 16 sprinten 

2. mevr. A.v.d. Ploeg  met  44.030  punten en 12 sprinten 

3. dhr.    H. v.d. Ploeg met  43.931  punten en   9 sprinten 
 

Kerstreis Osnabrück 10 december 2022. 

Op zaterdag 10 december vertrok om 08.00 uur de bus met 43 deelnemers naar Osnabrück.  

                             Het bestuur had gezorgd voor koffie met krentenwegge en rond 10.30 uur 

                             werden de deelnemers dichtbij het centrum afgezet. Iedereen was vanaf  

                             het uitstapmoment tot 16.00 uur vrij om te gaan en staan waar hij/zij wilde.  

                             De grootste groep kwam voor de kerstmarkt maar een enkeling bezocht een 

museum of het L+T warenhuis van 5 verdiepingen met inpandig zwembad. Om 16.00 uur 

was iedereen weer bij de bus voor een probleemloze terugtocht naar Zwolle waar men om 

19.30 uur na een leuke dag weer kon uitstappen. 
 

Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2023. 

Rond de 30 leden/donateurs waren aanwezig op de Nieuwjaarsinstuif.  
Onder het genot van een kopje koffie, met de gebruikelijke oliebol, een 

hartig hapje en een drankje kon iedereen elkaar de beste wensen voor 

2023 toewensen.  
 

Bingo dansant op 28 januari 2023. 

                             Op zaterdag 28 januari a.s. wordt er weer een Bingo dansant gehouden en   

                             zoals altijd zijn er weer mooie prijzen te winnen.  

                             De hoofdprijs is € 150,00. Een volle kaart € 50,00. Bij de eindrondes de  

                             linker en rechter kant € 25,00 en de inhoud van de enveloppes € 15,00. 

Leden en donateurs mogen één introducee meenemen. 

Aanvang 20.00 uur, en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
 
Wijzigingsdatum Buurtreis van 6 mei 2023 naar 20 mei 2023  

De Buurtreis die gepland staat voor 6 mei moet vanwege onvoorziene  

omstandigheden verschoven worden naar zaterdag 20 mei 2023. 

U kunt zich nog steeds bij dhr. v.d. Ploeg opgeven voor de buurtreis.  

De reis kost € 45,00 per persoon. Bij aanbetaling van € 25,00 per persoon komt u op de 

deelnemerslijst.  Is de bus vol dan komt u op de wachtlijst.   
 

Data reisjes 2023. 

De Damesreis vindt plaats op woensdag 19 april, de Najaarsreis op zaterdag 26 augustus 

en de Kerstreis op zaterdag 9 december. 

https://nl.123rf.com/photo_29340414_illustratie-van-een-boze-dolle-stier-opladen-van-voren-gezien-op-witte-achtergrond-gedaan-in-cartoon.html?vti=micahkkj1cdnztj57a-1-41

