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Kerstreis Dortmund 8 december 2018.
Aangezien er zich voldoende personen hebben opgegeven voor de
Kerstreis naar Dortmund gaat deze door. U wordt om 07.45 uur
verwacht bij de hoek Kastanjestraat / Beukenstraat.
De bus vertrekt om 08.00 uur en rond 19.00 uur hopen wij weer terug te zijn.
De bus zit nog niet helemaal vol, dus u kunt zich nog opgeven bij dhr. H.v.d. Ploeg,
Diezerhoven 5 te Zwolle. (tel. 038-4535290)
Kerst klaverjassen 14 december 2018.
Op vrijdag 14 december organiseren wij weer het Kerstklaverjassen
voor leden en donateurs in café restaurant Stilo.
Aanvang 20.00 uur, inleg is € 3,00 en iedereen gaat op het eind van de avond met
een prijs(je) naar huis. Deze avond telt niet mee voor de klaverjascompetitie.
Opgave bij dhr. J. Koridon tel.: 038-4536225 of dhr. H.v.d. Ploeg tel.: 038-4535290.
Kerstbingo dansant op 15 december 2018.
Op zaterdag 15 december organiseren wij weer een gezellige Kerst Bingo
(misschien komt de Kerstman ook nog even aan) in café restaurant Stilo.
Laat u verrassen en doe mee. Er zijn weer fantastische prijzen te winnen.
De hoofdprijs is € 90,00 en aan beide zijden € 22,50. Leden en donateurs mogen
één introducee meenemen. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
De eerstvolgende Bingo dansant in het jaar 2019 is op 26 januari 2019.
Aanbetaling Buurtreis 2019
Vanaf heden kunt u zich opgeven voor de buurtreis van 11 mei 2019.
Wij komen dus niet meer bij u langs. Let op Vol = Vol wees er dus
tijdig bij. Bij aanbetaling van € 25,00 per persoon (iets meer dan de
helft van het reisje) komt u op de lijst. Is de bus vol dan komt u op de wachtlijst.
Opgavestrookje inleveren bij dhr. H.v.d. Ploeg, Diezerhoven 5. tel.: 038-4535290.

Jaarvergadering 15 januari 2019.
Voor de leden wordt op dinsdag 15 januari 2019 de Jaarvergadering
gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur in Brede School
De Springplank aan de Eikenstraat 1 te Zwolle. Schroom niet en maak
op deze avond uw ideeën en wensen kenbaar, deze zijn meer dan welkom en wie
weet komen ze in 2019 tot uitvoer!
Verhuizing per 1 januari 2019 van Stilohal naar Brede School De Springplank.
De sluiting van de Stilohal staat al heel wat jaartjes op de agenda van
de gemeente Zwolle. Ieder jaar kwam dit item wel een keer voorbij
maar nu is het dan echt zo ver, per 1 januari 2019 moeten alle verenigingen/instanties die van de Stilohal gebruik maken elders in Zwolle
een nieuw onderkomen vinden voor hun activiteiten. Zo ook uw buurtvereniging.
Gelukkig hebben wij met medewerking van de wijkmanager Oost, Travers en de
directeur van de Brede School per 1 januari 2019 onderdak kunnen vinden bij
Brede School De Springplank.

Kerstfeest is denken aan vrede en licht
aan de boodschap, het blijde bericht
van komen van mensen heel dicht tot elkaar
niet voor heel even maar als het kan het hele jaar.

Het bestuur van “de Bollebieste” wenst al
haar leden en donateurs hele fijne feestdagen.

Opgavestrookje inleveren bij dhr. H.v.d. Ploeg, Diezerhoven 5, tel. 038-4535290
____________________ hierlangs afknippen__________________________

Hierbij geef ik mij op voor de buurtreis van 11 mei 2019. Aanbetaling € 25,00 per
persoon.
Naam: _______________________________________aantal personen:_________
Adres:_______________________________________ telefoon:_______________
Betaald: € _____________
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