
 

 
 

 
 
 

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 

Nieuwsbrief: augustus/september 2022 

Aan onze leden en donateurs    

  

  De activiteiten rond ons 85-jarig jubileum zijn nog niet afgelopen maar met deze     

  Nieuwsbrief willen wij u toch alvast informeren over de activiteiten in het nieuwe  

  seizoen 2022/2023. 
 

 Overlijden van onze oud-voorzitter en erelid Jan Koridon. 
 

 Via zijn dochter van hebben wij vernomen dat Dhr. Jan Koridon op 1 augustus j.l. is   

 overleden. Jan Koridon was ruim 12 jaar voorzitter en sedert 2020 erelid van onze  

 buurtvereniging. De op de overlijdenskaart gebruikte woorden van “ gezelligheids-    

 mens – levensgenieter – behulpzaam – betrokken – kunnen wij alleen maar onder- 

 schrijven en wij zouden daar nog aan toe kunnen voegen “ bevlogen – tomeloze inzet – 

 man met visie – verenigingsmens en enthousiasmerend”. Wij zijn dhr. Koridon veel  

 dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor onze buurtvereniging heeft verricht.  

 De familie had aangegeven dat het afscheid van Jan op 6 augustus in kleine kring zou  

 plaatsvinden. Daarom hebben wij, naar u toe, hier geen mededeling over gedaan, wel 

 hebben wij namens het bestuur, leden en donateurs van de buurtvereniging via een  

 kaart en bloemen laten weten dat wij meeleven met de familie en hun sterkte wensen 

 met dit verlies. 

 De familie wil graag mooie herinneringen verzamelen over het leven van Jan en stelt   

 het zeer op prijs, als u nog een leuke anekdote weet of iets anders wat u heeft met Jan 

 heeft meegemaakt met hen te delen. U kunt dit sturen naar  het correspondentieadres: 

 De Mastenbroek 10, 7447 VD Hellendoorn. 

 

 Najaarsreis 27 augustus 2022. 
 

 De bus is nog niet vol dus u kunt zich nog steeds aanmelden.       

 Denk niet “ach dat is niks voor mij” of “ik ken daar niemand” nee 

 gewoon doen en wie weet hoe leuk u het gaat vinden. De deelnemers 

 worden verzocht om op zaterdag 27 augustus a.s. om 08.15 uur aan- 

 wezig te zijn. Vertrektijd bus 08.30 uur vanaf hoek Beukenstraat/Middelweg bij de  

 brandweerkazerne. 
 

 Start data evenementen 2022: 

 

                         Begin september 2022 startten we weer met de hieronder genoemde  

                         activiteiten. 

                         Start damesclub is op donderdag 15 september om 19.45 uur. 

    Start klaverjasclub is op vrijdag 16 september om 20.00 uur. 

                         Nieuwe leden en donateurs zijn natuurlijk van harte welkom. 
 

 Data Bingo dansant avonden voor 2022: 

 

 Zaterdag 22 okt. zaterdag 19 nov. en de Kerstbingo op zaterdag 17 dec. 
 

 Geplande activiteiten t/m december 2022.  
 

 Klaverjasmarathon op zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. 

 Viswedstrijd op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.        

 Sinterklaasfeest op zaterdag 26 november van 10.00 tot 12.00 uur. 

 Kerstreis op zaterdag 10 december 2019. 

 Kerstklaverjassen op vrijdag 16 december 2019. 
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Jubileum feestavond op 10 september a.s. van 20.00 tot 24.00 uur. 

In de jubileumfolder hebben we hier al de nodige aandacht aan besteed. 

Het beloofd een gezellige avond te worden  met de Mulderssingers en 

de Pauwergirls. 

De entree voor leden en donateurs is gratis en wij hanteren nog steeds 

hetzelfde prijsniveau voor de drankjes (van € 1,- tot € 1,50). 

 

Gezelligheid is het enige dat zich vermenigvuldigt wanneer je het deelt. 

 

                          Meld je aan en vier dit feest mee! 

 

Aanmelden kan bij dhr. v.d. Ploeg, Diezerhoven 5. (ook zonder aanmel-

dingsstrookje) 
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