
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  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: april 2023                                        Aan onze leden en donateurs  

                    

 
Uitslag klaverjasmarathon van 11 maart 2023. 

Na een gezellige dag zijn alle 16 deelnemers op het eind van de middag met een prijs naar 

huis gegaan maar de eerste 3 winnaars van deze dag waren: 

1e prijs Jan Edelenbos     met 10.201 punten en 4 sprinten  
2e prijs Grietje Strijker    met 10.071 punten en 3 sprinten 

3e prijs Arie v.d. Berg     met   9.896 punten en 1 sprint 

 

Paas klaverjassen op 7 april 2023. 

                       In de vorige Nieuwsbrief hebben we het ook al vermeldt maar 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 tot 2 april nog opgeven bij dhr. H. v.d. Ploeg. 

 
Nieuwe activiteiten. 

In voorgaande jaren organiseerden wij altijd rond Pasen een eieren zoekwedstrijd en 

een bioscoopmiddag maar gezien de sterk teruglopende interesse bij de kinderen voor dit 

soort activiteiten hebben wij besloten om dit jaar iets anders te organiseren. 

 
Bezoek Monkey Town Zwolle voor kinderen van 4 t/m 9 jaar op 1 april 2023. 

Voor kinderen van 4 t/m 9 jaar organiseren wij, bij voldoende deelname  

(minimaal 10 kinderen) op zaterdagmiddag 1 april van 13.30 tot 16.00 uur 

een speelmiddag bij speel-paradijs Monkey Town. Bij Monkey Town 

kun je een middagje klimmen en klauteren op allerlei soorten speel- 

toestellen. Het dragen van sokken is hierbij verplicht in verband met geldende hygiëne 

voorschriften.  

Opgave is mogelijk, via het aanmeldingsstrookje, tot 28 maart 2023 bij dhr. v.d. Ploeg. 

 

Bezoek Dinoland voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar op 15 april 2023. 

      Voor de jongeren van 10 t/m 15 jaar organiseren wij, bij voldoende deelname 

                    (minimaal 10 personen) op zaterdagmiddag 15 april een bezoek aan Dinoland 

                    Zwolle. Vanaf 13.30 tot 16.00 uur kan de jeugd zowel binnen als buiten genieten  

                    van meer dan 100 dinosaurussen, fossielen zeven, laser gamen, speurtocht, 

                    klauteren in een hoogte-parcours, minigolven en nog veel meer.  

Opgave is mogelijk, via het aanmeldingsstrookje, tot 8 april 2023 bij dhr. H. v.d. Ploeg. 

 

Damesreis 19 april 2023. 

De dames die zich hebben opgegeven voor de damesreis worden verzocht 

om op woensdag 19 april om 08.15 uur klaar te staan op de hoek Beuken- 

straat/Middelweg bij de brandweer- kazerne. De bus vertrekt om 08.30 uur.  

 

Damesclub 13 april 2023. 

                     Op de laatste avond van de damesclub van het seizoen 2022/2023 te weten 

                     donderdag 13 april zouden de beide Annie's het zeer waarderen als alle dames, 

                     in verband met het etentje aanwezig zouden kunnen zijn om 18.30 uur. 

 

 

 

 

                                     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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