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      Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: augustus/september 2019 

 

 

Aan onze leden en donateurs. 
 

De vakantie weer bijna voorbij en daarom willen wij u d.m.v. deze Nieuwsbrief   

informeren over de activiteiten in het nieuwe seizoen 2019/2020. 
 

Najaarsreis 31 augustus 2019. 

De deelnemers worden verzocht om op zaterdag 31 augustus a.s. om 08.15 uur 

aanwezig te zijn. Vertrektijd 08.30 uur vanaf hoek Kastanjestraat/Beukenstraat. 
 

Mededeling van het bestuur. 

Onlangs heeft onze voorzitter Jan Koridon aan het bestuur te kennen gegeven,  

wegens privé omstandigheden, met ingang van het nieuwe seizoen terug te treden 

als voorzitter van onze buurtvereniging “de Bollebieste”. Sinds 2007  

heeft hij de voorzittershamer op een bevlogen manier gehanteerd en het 

bestuur vindt het dan  ook jammer dat hij tot dit besluit gekomen is maar  

begrijpt zijn keuze. Helaas kunnen wij met ingang van het nieuwe seizoen dus niet 

meer rekenen op zijn tomeloze inzet en enthousiasme. Wij zullen zijn, discussies, 

contacten, helpende handen en visie die een vereniging laten bloeien node missen. 

Door zijn vertrek zal het huidige bestuur voorlopig (tot de algemene jaarvergadering 

in januari 2020) de voorzitterstaken waarnemen. 
 

Start data evenementen 2019:   

                 Begin september 2019 startten we weer met de hieronder genoemde        

                 activiteiten. De start van de damesclub is op donderdag 5 september;  

                 aanvangstijd 19.45 uur. 

                 De start van de klaverjasclub is op vrijdag 13 september; aanvangstijd  

20.00 uur. Beide activiteiten vinden plaats in Bredeschool “de Springplank” aan de 

Beukenstraat 83 te Zwolle. Nieuwe leden en donateurs zijn natuurlijk van harte 

welkom.  

Opgave via dhr. H. v.d. Ploeg, 038-4535290 of mw. A. Klompenmaker, 038-4545113. 

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 2019: 

Op zaterdag 26 oktober en 23 november en de Kerstbingo op zaterdag 21 december. 

Geplande activiteiten t/m december 2019. 

Klaverjasmarathon op zaterdag 19 oktober 2019 van 10.00 tot 17.00 uur. 

Sinterklaasfeest op zaterdag 30 november 2019 van 10.00 tot 12.00 uur. 

Kerstreis naar Münster op zaterdag 7 december 2019. 

Kerstklaverjassen op vrijdag 20 december 2019. 
 

Verslag Buurtreis van 11 mei 2019. 

Om 08.30 uur vertrok een volle bus met onze vaste chauffeur Rob  

aan het stuur naar Emsbüren voor een bezoek aan Emsflower net  

over de grens in Duitsland. Emsflower produceert op grote schaal  

perk- en potplanten vanaf 3 productielocaties in Nederland en Duitsland.  

Bij aankomst rond 10.15 uur stond de koffie met gebak al klaar. Na de koffie volgde 

een rondleiding (met een Nederlandse gids) door het bedrijf. Na de fantastisch lunch 

kregen de dames nog even de gelegenheid in de wintertuinen en flowershop wat 

plantjes te scoren waarna rond 13.45 uur de groep vertrok naar Nordhorn waar tot 

16.00 uur gewinkeld kon worden. Vervolgens zette Rob om 16.00 uur koers naar de 

Keet in Heerde voor een 3 gangen diner dat iedereen zich weer goed heeft laten 

smaken. Om 20.00 uur stapte iedereen na een heerlijke dag uit bij de Kastanjestraat. 
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