
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  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: februari 2022 

 
 

Aan onze leden en donateurs  

 

Het mag weer. 

Met ingang van 18 februari kunnen we door de flinke versoepelingen volgens 

het kabinet spreken over een “open samenleving die leeft met het virus”. 

De horeca- en cultuursector mag weer open, dus ook wij als buurtvereniging kunnen weer 

activiteiten gaan organiseren. 

Wij zijn dan ook heel blij dat de dames- en klaverjasclub weer kunnen starten en dat ook 

de Bingo op 26 februari door kan gaan. 

Bij de herstart blijft nog steeds van kracht dat alleen u weet of u wel of niet gevaccineerd 

bent en wat de risico's zijn als u ondanks het feit dat u zich niet lekker voelt, toch naar de 

activiteiten gaat, dus “heb je iets onder de leden beter iedereen vermeden”  
 

                    Start dames- en klaverjasclub. 

                    De damesclub begint weer op donderdag 24 februari 2022 om 19.30 uur   

                    en de klaverjasclub op vrijdag 18 februari 2022 om 20.00 uur. 
 

Jaarvergadering 1 maart 2022. 

De jaarvergadering stond gepland voor 11 januari jl. maar kon op dat moment vanwege de 

corona richtlijnen niet door gaan. Wij realiseren ons dat een digitale vergadering slechts een 

beperkte uitwisseling van ideeën en informatie mogelijk maakt vandaar dat wij, na de 

versoepeling van de coronaregels toch kiezen voor een fysieke jaarvergadering op 

dinsdag 1 maart 2022, aanvang 20.00 uur. De vergadering is alleen toegankelijk, zoals 

opgenomen in de reglementen voor leden. Laat op deze avond uw wensen  

en ideeën horen. De dames A. Schuring en G. Strijker zijn aftredend, beide 

dames stelling zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.  

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 27 februari schriftelijk melden  

bij de secretaris.  
 

Bingo dansant op 26 februari 2022. 

                           Op zaterdag 26 februari a.s. wordt er weer een Bingo dansant gehouden 

                           en ook dit keer zijn er weer mooie prijzen te winnen  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. Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
 

Klaverjasmarathon 19 maart 2022. 

Op zaterdag 19 maart organiseren wij weer een klaverjasmarathon van 10.00 tot 17.00 uur. 

De kosten zijn € 3,- per persoon. Deze marathon is niet alleen voor leden en donateurs, ook  

niet leden zijn op deze zaterdag van harte welkom.  

Geef u dus vandaag nog op samen met uw buren, vrienden of familieleden. 

Opgave is mogelijk tot 12 maart a.s. bij dhr. H. v.d. Ploeg. 
 

Inleveren rommelmarkt spullen op 5 maart en 2 april 2022. 

                                  De eerstvolgende inzameling vindt plaats op zaterdag 5 maart van  

                                  10.00 tot 11.00 uur en de laatste inleverdag is op zaterdag 2 april  

                                  van 10.00 tot 11.00 uur bij school  “de Springplank”, via de ingang 

                                  van de school aan de Eikenstraat 1. 

Kijk nog maar eens goed op zolder of in de schuur of er misschien iets ligt wat u al jaren niet 

meer gebruikt en waar u misschien een ander nog een plezier mee kunt doen. 

Wij nemen op 5 maart en 2 april met veel plezier uw spullen in ontvangst. 

 

 

 
                                  Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de: 

                                                   KNV EHBO afd. Zwolle 

                                              voor cursussen zie onze website 

                                   www.knvehbo.nl                       info@knvehbo.nl 

http://www.knvehbo.nl/
mailto:info@knvehbo.nl
https://nl.123rf.com/photo_29340414_illustratie-van-een-boze-dolle-stier-opladen-van-voren-gezien-op-witte-achtergrond-gedaan-in-cartoon.html?vti=micahkkj1cdnztj57a-1-41

