
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  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: oktober 2022                                        

 

 
Aan onze leden en donateurs 
 

Na alle festiviteiten rond ons 85-jarig jubileum, waar wij als bestuur en u hopelijk ook, met 

veel plezier op terug kunnen kijken, schakelen we weer over naar de programmering van het 

seizoen 2022/2023. 
 

Najaarsreis 27 augustus 2022.  
Om 08.30 uur vertrok een vrijwel volle bus richting Grootegast voor een 

bezoek aan het Victory Museum. Dit museum heeft een enorme verschei- 

denheid aan voertuigen, talrijke diorama's, poppen in originele kostuums,  

honderden wapens, kanonnen, jeeps en een echt vliegtuig uit de periode  

1940 – 1945.  Na de koffie met appeltaart volgde een rondleiding door het 

museum met uitleg door een gids. Na afloop van de rondleiding bezocht een deel van de 

groep ook nog even het Legio Museum en de Museum Drukkerij welke zich in hetzelfde 

gebouw bevinden. Om 13:00 uur kon iedereen aanschuiven voor de lunch + kroket, waarna 

de reis vervolgd werd naar Hoogeveen voor een winkel- en/of terrasstop. 

Rond 17:30 uur was iedereen weer keurig op tijd bij de bus voor vertrek naar zalencentrum 

Staphorst voor het diner en om 19:30 uur stapte de gehele groep na een zonnige en geslaagde  

dag weer uit bij de brandweerkazerne. 
 

Viswedstrijd 8 oktober 2022. 

                        Op zaterdag 8 oktober organiseren wij een viswedstrijd voor de jeugd van 

                        6 tot 16 jaar. De viswedstrijd wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur en zal  

                        plaatsvinden in de vijver aan de Middelweg. Natuurlijk loopt er ook dit keer  

                        weer een professionele visser rond die tijdens de wedstrijd wat tips geeft over  

                        de vis en het vissen. 

                       Aanmelden kan tot 1 oktober a.s. via bijgaand aanmeldingsstrookje. 
 

Klaverjasmarathon 15 oktober 2022. 

Op zaterdag 15 oktober is er weer een klaverjasmarathon van 10.00 tot 17.00 uur. 

De kosten zijn € 3,00 per persoon. Deze marathon is niet alleen voor leden en  

donateurs maar ook niet leden zijn op deze zaterdag van harte welkom.  

Aarzel niet en geef u vandaag, samen met uw buren, vrienden of familieleden op 

voor de marathon. 

Opgave is mogelijk tot 8 oktober a.s. bij dhr. H. v.d. Ploeg. 
 

Bingo dansant op 22 oktober 2022. 

                     Op zaterdag 22 oktober a.s. wordt er weer een Bingo dansant gehouden.  

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

                     volle kaart € 50,- en bij de eindrondes de linker en rechter kant € 25,- en de 

                     inhoud van de enveloppes is € 15,- Leden en donateurs mogen één introducee  

                     meenemen. Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
 

Kerstreis 10 december 2022. 

Op zaterdag 10 december organiseert “de Bollebieste” een Kerstreis naar de   

romantische Kerstmarkt in Osnabrück met zo'n 110 kraampjes en 500 winkels 

waar u kunt kerstshoppen. De kosten bedragen voor leden en donateurs € 15,00  

en voor introducees € 17,00. Om ongeveer 08.00 uur vertrekken wij met de bus 

naar Osnabrück en rond 19.00 uur bent u weer thuis. U kunt zich vanaf heden 

tot 20 november 2022 (met ingevuld strookje en betaling van de kosten) opgeven 

bij dhr. H. v.d. Ploeg. 

De Kerstreis gaat alleen door bij een minimale bezetting van 30 personen en Vol = Vol. 
 
                                  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

