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Nieuw bestuur naar aanleiding van de gehouden Jaarvergadering.
Het bestuur is erg blij dat zij in de persoon van dhr. J. H. Jansen een voorzitter
heeft kunnen vinden voor de buurtvereniging, daarnaast heeft dhr. H. v.d. Ploeg
ook bijgetekend voor nog een periode van 3 jaar als penningmeester.
Met uw hulp/steun gaan wij als bestuur ons best doen om er weer een mooi jaar van te maken.
Dhr. J. Koridon die door privé omstandigheden zijn functie van voorzitter heeft
moeten neerleggen is tijdens de Jaarvergadering vanwege zijn enorme inzet in
de afgelopen jaren benoemd tot “erelid” van de buurtvereniging.
Kerst klaverjastoernooi 2019.
Op vrijdag 20 december organiseerde het bestuur het Kerst klaverjastoernooi.
Alle 24 deelnemers gingen na afloop met een prijs naar huis.
1e prijs mw. G. Lipman
2e prijs mw. A. Jenezon
3e prijs mw. G. Strijker

met 5.016 punten en 0 sprinten
met 4.995 punten en 3 sprinten
met 4.918 punten en 2 sprinten

Klaverjascompetitie.
De eerste helft van de klaverjascompetitie 2019/2020 zit er op, de tussenstand is als volgt:
1. dhr. H. Kolkman
met 50.001 punten en 11 sprinten
2. dhr. H. Spanhak
met 49.625 punten en 15 sprinten
3. dhr. G. Klompenmaker met 49.521 punten en 16 sprinten
Eindstand dames van Jokeren en Eenendertigen in 2019.
Jokeren
Eenendertigen
1. mevr. Y. Bredewold
2.434 punten
1. mevr. A. de Kaste
9.229,0 punten
2. mevr. F. Zegeling
2.823 punten
2. mevr. T. van Rossum 9.149,5 punten
3. mevr. M. Nieuwenhuis 3.058 punten
3. mevr. A. v.d. Ploeg 9.089,0 punten
Kerstreis Münster 7 december 2019.
Op 7 december vertrokken om 08.00 uur 33 deelnemers richting Münster.
Iedereen heeft kunnen genieten van de in 5 delen opgezette Kerstmarkt met
in totaal 300 kraampjes. Al lopend door de prachtig verlichte stad ging men
van de ene naar de andere markt waarbij elke markt zijn eigen specialiteit had.
Voor iedereen wat wils dus.
Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2020.
Rond de 45 leden/donateurs waren dit jaar aanwezig op de Nieuwjaarsinstuif.
Onder het genot van een kopje koffie met oliebollen, en natuurlijk een hapje
en een drankje konden de leden en donateurs elkaar het allerbeste wensen voor 2020
en even bij praten over het afgelopen jaar.
Bingo avond op 25 januari en 29 februari 2020.
Op zaterdag 25 januari en zaterdag 29 februari wordt er weer een Bingo
dansant gehouden. 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.
Bij alle activiteiten kunt u uw fiets, scootmobiel en auto gratis parkeren op het schoolplein.
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