
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

 

 

 

www.bollebieste.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: november 2019 

 

 
Aan onze leden en donateurs                 
 

Bingo 23 november 2019.  Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.  

Ook dit keer zijn er weer  mooie prijzen te winnen.  

De hoofdprijs is € 90,00 en aan beide zijden € 22,50. Leden en donateurs 

mogen één introducé meenemen. 

U kunt uw auto, fiets of scoot-mobiel parkeren (kant Beukenstraat) op het schoolplein. 
 
Sinterklaasfeest voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar. 

     Op zaterdagmorgen 30 november 2019 organiseert de buurtver-  

     eniging bij voldoende deelname een gezellig Sinterklaasfeest voor  

     kinderen van 3 t/m 8 jaar in Bredeschool “de Springplank”.   

     Beukenstraat 83. Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.  

Opgave is mogelijk tot 23 november 2019 via het aanmeldingsstrookje. 
 
Bioscoopmiddag voor jongeren van 9 t/m 13 jaar. 

Voor de jongeren van 9 t/m 13 jaar organiseren wij op zaterdagmiddag 

30 november 2019 een bioscoopmiddag in de Pathé Bioscoop aan de 

Pannenkoekendijk 11, Zwolle. Onder begeleiding van twee vrijwilligers 

van de buurtvereniging bezoeken we samen een leuke film. 

Welke film dat wordt hangt af van het aanbod in de maand november van de 

bioscoop. Opgave is mogelijk tot 23 november 2019 via het aanmeldingsstrookje.   
 
Kerstreis 7 december 2019. 

     U kunt zich nog steeds opgeven voor de kerstreis van 7 december 

     naar Münster. Opgave is nog mogelijk tot 20 november bij: 

     dhr. H.v.d. Ploeg, Diezerhoven 5 te Zwolle. Bij voldoende deel- 

     name vertrekken we om 08.00 uur, thuiskomst circa 19.00 uur. 

 

Herdenking bombardement Dieze-West op 15 december 2019. 

Tijdens dit bombardement op Dieze West zijn er 5 doden en 40 gewonden gevallen 

en in het zwaar getroffen gebied werden 21 huizen onbewoonbaar.  

In de vorige folder heeft u kunnen lezen dat wij dit gaan herdenken op  

15 december om exact 12.31 uur, de tijd waarop toen de bom viel.  

Tussen de lindebomen bij het St. Josephplein komt een herdenkings- 

monument. Eén van de bommen is bij de gemeentewerf (waar nu Hedon is) op een 

stapel kinderkopjes terecht gekomen. Deze stenen zijn door de hele buurt geslingerd 

en werden teruggevonden op zolders, in tuinen en op straten.  

Het herdenkingsmonument waaraan gewerkt wordt is mede geïnspireerd op dat 

gegeven. Voor vragen over de herdenking of het delen van informatie kunt u contact 

opnemen met Jacop Raap (telefoon 06-27821373) één van de initiatiefnemers van  

de herdenking. 

 

____________________________________________________________________ 

 

                             Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de: 

                                      KNV EHBO afd. Zwolle 

                4 november a.s. start er weer een beginnersopleiding EHBO    

                    Opgeven kan via onze site bij het onderdeel cursussen 

      Leden en donateurs van de “Bollebieste” betalen € 175,00 i.p.v. € 240,00 

 

                     www.knvehbo.nl                       info@knvehbo.nl 
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