
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorzitter: 

  Dhr. J.H. Jansen 

  Larixstraat 48 

  8021 VZ Zwolle 

  038-4539024 

 
  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 

 

 

www.bollebieste.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

                Jubileumfolder 85 jaar “de Bollebieste” 
 
 

Aan onze leden en donateurs  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onderstaande festiviteiten. 
 

13 augustus 2022. 

Op zaterdag 13 augustus 2022 is het exact 85 jaar geleden dat onze buurt- 

vereniging is opgericht. Dit gedenken we om 14.00 uur bij de vlaggenmast 

bij het St. Josephplein met het leggen van een krans voor al onze overleden  

leden en donateurs en het hijsen van de vlag. Iedereen is daarbij van harte welkom. 
 

20 augustus 2022. 

                   Zaterdag 20 augustus organiseren wij in het Larixpark een buurtfeest van  

                   11.00 tot 16.00 uur. Alle bewoners uit de wijk (lid of geen lid) zijn van  

                    harte uitgenodigd, de toegang is gratis!  

                    Laten we er met z’n allen een gezellig feest van maken met springkussen, 

doelschieten, rondrit met paard en koetsje, kinderschmink en optredens van muzikale 

clown Angelique Maassen en volkszanger Wesley Wolters.  

Wij zorgen voor de ambiance maar we rekenen wel op uw gezelligheid. 
 

10 september 2022. 

De receptie voor dit 85-jarig jubileum wordt gehouden op zaterdag 10 september 

van 14.30 tot 16.30 uur in school “de Springplank”. Deze receptie is niet alleen voor 

genodigden maar ook onze leden en donateurs zijn van harte welkom! 

s`Avonds bent u van 20.00 tot 24.00 uur harte welkom op onze 

jubileumavond van met een optreden van feest en piratenkoor 

de Mulderssingers uit Wezep met een zeer gevarieerd repertoire  

van polderpop tot shanty en de Pauwergirls die muziek maken 

met een knipoog en een snufje theater. Zij zingen herkenbare  

liedjes van de jaren 40 tot nu, van luisterliedjes tot meezingers en danshits. 
 

 Uw aanwezigheid bij bovenstaande activiteiten wordt door ons zeer op prijs gesteld. 
 

Wanneer u de feestavond, die alleen toegankelijk is voor leden en donateurs, wilt 

bijwonen wordt u verzocht onderstaand strookje in te vullen en vóór 1 september a.s. 

in te leveren bij dhr. v.d. Ploeg, Diezerhoven 5. 

 

 

 

 

       ______________________hierlangs afknippen ___________________ 

 

      Naam: …................................................................................ 

 
      Adres: …................................................................................ 

 
      Telefoonnummer: …............................................................. 

 
      Aantal personen: ….…... 

 


