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Aan onze leden en donateurs
Nieuw bestuur naar aanleiding van de gehouden ledenvergadering.
Nieuw in het bestuur is mw. G. Strijker, van harte welkom.
Voor verder gegevens zie het kader links op deze pagina.
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Kerst klaverjastoernooi 2018.
Op vrijdag 14 december organiseerde het bestuur het Kerst Klaverjastoernooi, alle 24 deelnemers gingen na afloop met een prijs naar huis.
1e prijs mw. W. Koridon 5.143 punten en 2 sprinten
2e prijs dhr. J. Harkink
5.105 punten en 3 sprinten
3e prijs dhr. J. Koridon
5.064 punten en 2 sprinten
Klaverjascompetitie.
De eerste helft van de klaverjascompetitie 2018/2019 zit er op.
De tussenstand is als volgt: 1. mw. A. Klompenmaker 49.224 punten en 19 sprinten
2. mw. J. Trentelman
48.838 punten en 12 sprinten
3. dhr. H. Kolkman
48.814 punten en 14 sprinten
Eindstand dames van Jokeren en Eenendertigen in 2018.
Jokeren
Eenendertigen
1. mevr. G. Eikenaar
2.424 punten 1. mevr. A. Schuring
9.000,0 punten
2. mevr. F. Zegeling
2.731 punten 2. mevr. T. van Rossum 8.995,5 punten
3. mevr. T. van Brummen 2.996 punten 3. mevr. A. de Kaste
8.653,5 punten
Kerstreis Dortmund 8 december 2018.
Op 8 december vertrokken om 08.00 uur 40 deelnemers op een grijze
ochtend richting hanzestad Dortmund. De 45 meter hoge kerstboom
(opgebouwd uit 1700 sparren) trok natuurlijk alle aandacht, maar ook de
kerstkraampjes die vrij compact bij elkaar liggen en de vele eet- en drinkgelegenheden werden mede door het regenachtige weer goed bezocht.
Rond 19.00 uur was iedereen, merendeels met een kerstinkoop, weer thuis.
Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2019.
Circa 40 leden/donateurs waren dit jaar aanwezig op de Nieuwjaarsinstuif in
onze nieuwe locatie bredeschool “de Springplank” aan de Beukenstraat 83.
De aanwezigen konden onder het genot van een kopje koffie met oliebollen
en natuurlijk een hapje en een drankje elkaar het allerbeste wensen voor 2019
en de sfeer in de nieuwe locatie proeven en beleven.
Bingo avond op 26 januari en 23 februari 2019.
Op zaterdag 26 januari en 23 februari wordt er weer een Bingo dansant gehouden
in bredeschool “de Springplank”, Beukenstraat 83, Zwolle. 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. U kunt uw fiets, scootmobiel en auto gratis parkeren op het schoolplein.
Parkeer de auto dus niet in de Eiken- of Beukenstraat want daar wordt zeer streng gecontroleerd door handhavers. Een boete kost u al gauw € 68,___________________________________________________________________________

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door onze sponsor de
KNV EHBO 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

