
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  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: maart 2022 

 
 

Aan onze leden en donateurs 

     

 
Paasbingo op 26 maart 2022. 

Op zaterdag 26 maart wordt er weer een extra gezellige Bingo-dansant gehouden 

met mooie prijzen. 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. 
 

Eieren zoekwedstrijd: zaterdag 9 april 2022 voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar. 

              Op 9 april wordt er van 10.00 tot 12.00 uur een eieren zoekwedstrijd georganiseerd  

              voor kinderen van 3 t/m 8 jaar. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden en  

              deelname staat open voor alle kinderen uit de buurt, dus ook voor NIET leden van  

              de buurtvereniging. U kunt uw kinderen opgeven via het aanmeldingsstrookje en  

deze kunt u inleveren bij dhr. H. v.d. Ploeg of mw. A. Klompenmaker. 

Het aanmeldingsstrookje moet uiterlijk 4 april 2022 ingeleverd zijn. 
 

Bioscoopmiddag: zaterdag 9 april 2022 voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar. 

Voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar organiseren wij op zaterdagmiddag 9 april  

een bioscoopmiddag in de Pathé Bioscoop aan de Pannenkoekendijk 11 

te Zwolle. Onder begeleiding van 2 vrijwilligers van de buurtvereniging 

bezoeken we samen een leuke film. De keuze van de film hangt af van het aanbod in de  

maand april. Alle deelnemers krijgen nog persoonlijk bericht over de titel van de film en  

de aanvangstijd. U kunt uw kinderen opgeven via het aanmeldingsstrookje en deze kunt u 

inleveren bij dhr. H. v.d. Ploeg. 

Het aanmeldingsstrookje moet uiterlijk 4 april 2022 ingeleverd zijn 
 

Paasklaverjassen op 15 april 2022 

                        Op vrijdag 15 april wordt het jaarlijkse Paas klaverjastoernooi voor leden en  

                        donateurs georganiseerd. Aanvang 20.00 uur. De bijdrage voor dit toernooi  

                        is € 3,00 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 opgeven tot en met 10 april 2022 bij dhr. H. v.d. Ploeg. 
 

Definitieve data reisjes 2022.  

We hebben er lang op moeten wachten maar het mag en kan weer dus zet 

alvast onderstaande data in uw agenda.   

Buurtreis: zaterdag 7 mei 2022.   Najaar-reis: zaterdag 27 augustus 2022. 

Kerstreis: zaterdag 10 december 2022.  
 

Inleveren rommelmarkt spullen op 2 april 2022. 

                          De inzameling voor de Rommelmarkt van 30 april 2022 t.b.v. ons 

                          85-jarig jubileum, vindt voor de laatste keer plaats op zaterdag 2 april. 

                          tussen 10.00 tot 11.00 uur kunt u uw spullen brengen bij school: 

                          “de Springplank” via de ingang van de school aan de Eikenstraat 1. 

Wij nemen op 2 april a.s. wederom 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 
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