
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorzitter: 

  Vacature 

 

 

 
  Secretaris: 

  Mw. A.E. Klompenmaker 

  Beukenstraat 84 

  8021 XC Zwolle 

  038-4545113 

  

 
  Penningmeester: 

  Dhr. H. v.d. Ploeg 

  Diezerhoven 5 

  8021 WN Zwolle 

  038-4535290 

 

 

  Leden: 

  Mw. A. Schuring 

  Kastanjestraat 69 

  8021 XP Zwolle 

  038-4548818 

 

 

  Mw. G. Strijker 

  Vermeerstraat 5 

  8021 VA Zwolle 

  038-8521864 

 

 

  Onze locatie is: 

  Bredeschool  

           “de Springplank” 

  Beukenstraat 83 

  8021 XA Zwolle 
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   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: maart 2023                                               Aan onze leden en donateurs      

 
 

               

 
Klaverjasmarathon op 11 maart 2023. 

Op zaterdag 11 maart houden we weer een klaverjasmarathon van 10.00 tot 17.00 uur. 

De kosten zijn € 4,00 per persoon. De marathon is niet alleen voor leden en donateurs maar 

voor iedereen ( uit de wijk) die van een potje klaverjassen houdt. Op deze dag worden er 

in totaal 6 “bomen” gespeeld. Rond het middaguur nemen we even de tijd 

voor een lunch waarna er tot 16.30 uur nog  3 “bomen” worden gespeeld 

en er rond 16.45 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Alle deelnemers gaan  

op het eind van de middag sowieso met een prijs(je) naar huis. Aarzel dus niet en meldt u 

vandaag nog aan. 

Opgave is mogelijk tot 4 maart a.s. bij dhr. H. v.d. Ploeg. 

 

Paasbingo op 25 maart 2023. 

                Op zaterdag 25 maart wordt er weer een gezellige Bingodansant gehouden met  

                mooie prijzen. Hoofdprijs € 150,-. Een volle kaart € 50,-. Bij de eindrondes de  

                linker en rechter kant € 25,- en de inhoud van de enveloppes € 15,- Leden en   

                donateurs mogen één introducee meenemen.  

Op verzoek van een aantal Bingo'ers en na instemming van vrijwel alle Bingo deelnemers 

begint de Bingo voortaan om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur. 

 

Paas klaverjassen op 7 april 2023. 

Op vrijdag 7 april wordt het jaarlijkse Paas klaverjastoernooi voor leden en  

donateurs georganiseerd. Aanvang 20.00 uur. De bijdrage voor dit toernooi 

is € 4.00 per persoon en iedereen gaat op het eind van de avond met een prijs 

naar huis. Deze avond telt niet mee voor de klaverjascompetitie.  

U kunt zich opgeven vóór 2 april 2023 bij dhr. H. v.d. Ploeg. 

 

Buurtreis 20 mei 2023. 

                            Deze is ook al genoemd in onze vorige Nieuwsbrief maar u kunt zich nog  

                            steeds voor deze reis aanmelden. Het belooft net zoals altijd, wederom een 

                            mooie reis te worden, die u eigenlijk niet zou willen missen en dat voor  

                            “slechts” € 45,00. 

Opgave is dus nog steeds mogelijk bij dhr. v.d. Ploeg. 

 

 

Op zoek naar een nieuwe voorzitter!! 

Helaas moeten wij u hierbij mededelen dat onze voorzitter dhr. J.H. Jansen 

heeft besloten zijn functie van voorzitter van buurtvereniging “de Bollebieste” 

neer te leggen. De overgebleven bestuursleden zullen de voorzitterstaken 

voorlopig overnemen tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. 

Maar u begrijpt wel dat wij vanaf nu weer op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter.  

Is die functie misschien wat voor u? 

Informatie over de inhoud van de functie kunt u krijgen bij één van de bestuursleden. 

 

 
 

 

 

 
                                    Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de: 

                                                        KNV EHBO afd. Zwolle 

                                                  voor cursussen zie onze website 

  

                                    www.knvehbo.nl                       info@knvehbo.nl 
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