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__________________________________________________________________
Aan onze leden en donateurs
Hopelijk heeft u, net als het bestuur, kunnen genieten van een heerlijke vakantie
met zomerse temperaturen en heeft u weer zin in het nieuwe seizoen 2018/2019.
Ook wij hebben er weer zin in en beginnen dit jaar met een vernieuwde kleurenfolder.
Waarbij onze dank vooral uitgaat naar de KNV EHBO Zwolle die dit door hun
sponsoring mogelijk heeft gemaakt.
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data evenementen 2018:
Begin september 2018 startten we weer met de hieronder genoemde activiteiten.
De start van de damesclub is op woensdag 5 september; aanvangstijd 19.45 uur.
De start van de klaverjasclub is op vrijdag 7 september; aanvangstijd 20.00 uur.
Beide activiteiten vinden plaats in café, rest. Stilo, Van Wevelinkhovenstraat 105
te Zwolle. Nieuwe leden en donateurs zijn natuurlijk van harte welkom.
Opgave via dhr. J. Koridon: 038-4536225 of dhr. H. van der Ploeg: 038-4535290.
Informatie over data en andere zaken van buurtvereniging “de Bollebieste” is ook
te vinden op onze website: www.bollebieste.nl
Data Bingo dansant avonden voor 2018:
Zaterdag 20 oktober en 17 november en de Kerstbingo op zaterdag 15 december.
Geplande activiteiten t/m december 2018.
Klaverjasmarathon op zaterdag 10 november 2018.
Sinterklaasfeest op zaterdag 24 november 2018.
Kerstreis op zaterdag 8 december 2018.
Kerstklaverjassen op vrijdag 14 december 2018.
Verslag Buurtreis van 12 mei 2018.
Om 08.30 uur vertrok een volle bus met wederom onze vaste
chauffeur Rob aan het “roer” naar Ruurlo voor een bezoek aan
Anny's Cactus Oase. Bij aankomst in de oase rond 10.15 uur
had Anny de koffie met gebak al klaar staan.
Tijdens de koffie vertelde Anny over haar passie, haar unieke
stukje woestijn in de Achterhoek groot 6000 M2 met meer dan
2500 soorten cactussen, een vogeltuin, Indian Art Gallery en een expositieruimte
met wisselende kunsttentoonstellingen.
Daarna kon iedereen op z'n gemak de cactussen van dichtbij bekijken en – al naar
gelang de behoefte - ervaren hoe pijnlijk een cactusprik nu eigenlijk is.
Om 12.15 uur namen we afscheid van Anny en haar oase en vertrokken we voor de
lunch naar restaurant De Duif te Ruurlo.
Na de lunch kreeg de groep nog de gelegenheid om tot 17.15 uur te winkelen of
lekker rond te wandelen in de mooie Hanzestad Zutphen.
Mede door het fantastische weer was de gemiddelde terrastijd echter langer dan de
wandel-/winkeltijd. Na het uitstekende diner rond 18.00 uur bij de Keet in Heerde
stapte de groep om 20.00 uur na een heerlijke dag weer uit bij de Kastanjestraat.

Najaarsreis 25 augustus 2018.
De deelnemers worden verzocht om zaterdag 25 augustus a.s.
om 07.45 uur aanwezig te zijn. Vertrektijd 08.00 uur vanaf
hoek Kastanjestraat / Beukenstraat.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Per 28 mei 2018 heeft de AVG de huidige privacywet vervangen
en gaat de Autoriteit Persoonsgegevens de nieuwe Europese wet
handhaven.
De privacywet maakt organisaties er extra van bewust dat zij
zorgvuldig met persoonsgegevens om moeten gaan. Hacks en identiteitsfraude zijn
aan de orde van de dag. Om dit te voorkomen legt de wet ons een aantal verplichtingen op.
Zo moeten aantoonbare software- en virusscanners altijd up-to-date zijn en zijn
back-ups van alle bestanden verplicht. Ook moeten ze beveiligd zijn om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware.
Het spreekt voor zich dat wij als bestuur van buurtvereniging “de Bollebieste”
ons voor 100% inspannen om uw privacy te beschermen en uw verzamelde persoonsgegevens op een veilige manier te gebruiken, bewaren en beschermen.
Wij respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens, en uw rechten om
deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen het gebruik
er van te beperken.
De gegevens die wij van u en uw familieleden in onze administratie verwerken,
te weten: naam, voorletters, adres, woonplaats en het plaatsen van
foto's op de website van o.a. de reisjes, eieren zoeken, klaverjasmarathon en Sinterklaasfeest is echter van een dusdanig summier
gehalte dat u wat ons betreft niet bang hoeft te zijn voor frauduleuze of illegale activiteiten.
Tot slot nog dit: Zonder uw toestemming verkopen wij uw persoonsgegevens niet.
Ook verstrekken wij de gegevens niet aan bedrijven voor b.v. hun marketing- en
advertentiedoeleinden.
Mocht u naar aanleiding van het lezen van het bovenstaande nog vragen en of
opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de nieuwe sponsor.
Het betreft hier de KNVEHBO afd. Zwolle e.o. Het adres voor
diverse cursussen op EHBO gebied. Kijk voor de mogelijkheden
op www.knvehbo.nl of stuur een mail naar info@knvehbo.nl

