
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  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: november 2021 

 
 

Aan onze leden en donateurs  

 

Uitslag klaverjasmarathon van 16 oktober 2021.  
Alle 20 deelnemers gingen op het eind van de middag met een prijs naar huis. 

De eerste 3 winnaars van deze dag waren: 

1e prijs   Jan Edelenbos         met 7.527 punten en 3 sprinten 

2e prijs   Ruud Lodewijckx   met 7.169 punten en 1 sprint 

3e prijs   Grietje Strijker        met 7.073 punten en 1 sprint   

 

Bingo dansant op 20 november 2021. 

                          Op zaterdag 20 november a.s. wordt er weer een Bingo dansant gehouden. 

                          Ook dit keer zijn er weer mooie prijzen te winnen. Hoofdprijs € 150,00.  

                          Een volle kaart € 50,00. Bij de eindrondes de linker en rechter kant € 25,00 

                          en de inhoud van de enveloppes € 15,00.  

                          Leden en donateurs mogen één introducee meenemen.  

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur!!!! 

Wij wijzen u bij deze activiteit nogmaals op uw verantwoordelijkheid richting uw medemens. 

Doe vooral niet stoer, en heb je iets onder de leden beter iedereen vermeden!. 

 

Sinterklaasfeest voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar op 27 november 2021. 

Op zaterdagmorgen 27 november a.s. organiseert de buurtvereniging 

bij voldoende deelname van 10.00 tot 12.00 uur een Sinterklaasfeest  

voor kinderen van 3 t/m 8 jaar.  

Opgave is mogelijk, via het aanmeldingsstrookje, tot 20 november 2021. 

 

Bioscoopmiddag voor de jeugd van 9 t/m 13 jaar op 27 november 2021. 

                       Voor de jongeren van 9 t/m 13 jaar organiseren wij op zaterdagmiddag  

                       27 november 2021 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 november.  

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

Opgave is mogelijk, via het aanmeldingsstrookje, tot 20 november 2021. 

 

Kerstreis 11 december 2021 gaat helaas niet door. 

Het was onze bedoeling om dit jaar te kiezen voor een Kerstmarkt in 

Nederland, namelijk Dordrecht. Reden om voor Dordtrecht te kiezen is/was 

het feit dat lang in de bus zitten met een mondkapje op niet iets is waar 

velen van ons op zitten te wachten. Maar helaas deze Kerstmarkt is afgelast.  

Aangezien er in Duitsland nog strengere regels gelden dan hier bij ons is ook een reis naar 

een kerstmarkt in Duitsland dit jaar geen optie.  

De kerstreis voor dit jaar moeten we dus laten vervallen. 

 

Inleveren rommelmarkt spullen op 6 november 2021. 

                            De eerstvolgende inzameling vindt plaats op zaterdag 6 november 

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

                            de school aan de Eikenstraat 1.  

                            Wij nemen die ochtend 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

