Buurtvereniging "de Bollebieste"
opgericht 13 augustus 1937
Nieuwsbrief: december 2019

Aan onze leden en donateurs
Uitslag klaverjasmarathon van 19 oktober 2019.
Helaas was de opkomst met 12 deelnemers nu niet bepaald groot te noemen
maar het was wel een geslaagde dag.
1e prijs dhr. J. Harkink
met 7.195 punten en 1 sprint
2e prijs mw. G. Strijker
met 7.151 punten en 3 sprinten
3e prijs dhr. G. Klompenmaker met 7.068 punten en 3 sprinten
Voorzitter:
Vacature

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

www.bollebieste.nl

Kerstreis Münster 7 december 2019.
De leden en donateurs die zich hebben opgegeven voor de Kerstreis naar
Münster worden op 7 december om 07.45 uur verwacht bij de hoek
Kastanjestraat / Beukenstraat.
De bus vertrekt om 08.00 uur en rond 19.00 uur hopen wij weer terug te zijn
in Zwolle. De bus zit nog niet helemaal vol, dus u kunt zich nog opgeven bij
dhr. H.v.d. Ploeg, Diezerhoven 5.
Herdenking bombardement op 15 december 2019.
Bij deze, voor de laatste maal nadere informatie over de herdenking
van het bombardement op 15 december a.s. exact om 12.31 uur. U bent
daarbij van harte welkom. Vanaf 11.15 uur verzamelen in Bredeschool
“de Springplank” deze keer bij de ingang aan de Eikenstraat.
Om 11.45 uur volgt de start van de herdenking met een korte toespraak
door dhr. V. Robijn directeur van het Historisch Centrum Overijssel en
om 12.00 uur start de stille tocht naar het St. Josephplein voor de herdenking. Om 12.20 uur
is de herdenking op het Sint Josephplein en de onthulling van het monument door nabestaanden en enkele kinderen. Vervolgens is er om 12.31 uur één minuut stilte, kranslegging en
defilé langs het monument. Daarna volgt om 13.00 uur de afronding in Bredeschool “de
Springplank” en kan iedereen de fototentoonstelling bekijken, tevens vertelt de beeldhouwer
Chris Peterson hoe het monument tot stand is gekomen. De bijeenkomst eindigt om 14.00 uur.
Kerst klaverjassen 20 december 2019.
Op vrijdag 20 december organiseren wij weer het Kerstklaverjassen voor
leden en donateurs in Bredeschool “de Springplank” Beukenstraat 83.
Aanvang 20.00 uur inleg is € 3,00 en iedereen gaat op het eind van de
avond met een prijs(je) naar huis. Deze avond telt niet mee voor de klaverjascompetitie. Opgave bij dhr. H. v.d. Ploeg of mw. A. Klompenmaker.
Kerstbingo dansant op 21 december 2018.
Op zaterdag 21 december is er weer een gezellige Kerst Bingo.
De Kerstman komt ook nog even aan in Bredeschool “de Springplank”
Beukenstraat 83. Laat u verrassen en doe mee. Er zijn weer fantastische
prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 90,00 en aan beide zijden € 22,50.
Leden en donateurs mogen één introducé meenemen. Aanvang 20.00 uur, inloop 19.00 uur.
De eerstvolgende Bingo dansant is op 25 januari 2020.
Aanbetaling Buurtreis 2020
Vanaf heden kunt u zich opgeven voor de buurtreis die gehouden wordt op
9 mei 2020. De reis kost € 45,- per persoon.
Bij aanbetaling van € 25,00 per persoon komt u op de deelnemerslijst.
Is de bus vol dan komt u op de wachtlijst.
Opgave met strookje inleveren bij dhr. H.v.d. Ploeg, Diezerhoven 5.

Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2020.
Op dinsdag 2 januari 2020 houden wij vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur
een Nieuwjaarsinstuif voor alle leden en donateurs in Bredeschool
“de Springplank”, Beukenstraat 83 te Zwolle. U kunt uw auto, fiets
of scootmobiel parkeren op het schoolplein. (kant Beukenstraat).
Wij zorgen voor de koffie, drankjes en oliebollen. Kom gezellig even aan.
Jaarvergadering 14 januari 2020.
Voor de leden wordt op dinsdag 14 januari 2020 de Jaarvergadering gehouden.
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Bredeschool
“de Springplank”, Beukenstraat 83 te Zwolle. Schroom niet en maak op
deze avond uw ideeën en wensen kenbaar.

Het bestuur van “de Bollebieste”
wenst al haar leden en donateurs alvast
hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2020
Bedenk wel, van alle pakjes onder de Kerstboom is
vriendschap toch echt het mooiste cadeautje dat er is!

____________________________________________________________________
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