Buurtvereniging "de Bollebieste"
opgericht 13 augustus 1937
Nieuwsbrief: maart 2020
Aan onze leden en donateurs
Voorkom een “BON”
Om een parkeerbon te vermijden raden wij u aan om tijdens onze evenementen uw auto,
fiets of scoot-mobiel op het schoolplein te parkeren.
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

Klaverjasmarathon op 14 maart 2020.
Op zaterdag 14 maart organiseren wij weer een klaverjasmarathon van
10.00 tot 17.00 uur. De kosten zijn € 3,00 per persoon. Aangezien het
aantal deelnemers aan de marathon ietwat terugloopt stellen wij voor dat ook niet leden
op deze dag welkom zijn om mee te spelen.
Aarzel dus niet en geef u vandaag, samen met die leuke buren, op voor de marathon.
Opgave is mogelijk tot 7 maart a.s. bij dhr. H. v.d. Ploeg.
Paasbingo op 28 maart 2020.
Op zaterdag 28 maart wordt er weer een extra gezellige Bingodansant
gehouden. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 90,00 en aan
beide zijden € 22,50. Leden en donateurs mogen één introducee meenemen.
Eieren zoekwedstrijd: zaterdag op 4 april 2020 voor de kinderen van 3 t/m 8 jaar.
Op 4 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 bij dhr. v.d. Ploeg of mw. Klompenmaker.
De aanmelding moet uiterlijk 27 maart 2020 ingeleverd zijn.
Bowlen bij Urbana op zaterdag 4 april 2020 voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar.
Voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar organiseren wij op zaterdagmiddag 4 april
een bowlinguurtje bij café-restaurant Urbana. Samen met 2 bestuursleden
gaan de kinderen een uurtje bowlen. U kunt uw kinderen opgeven via het
aanmeldingsstrookje bij dhr. v.d. Ploeg of mw. Klompenmaker.
Na opgave krijgen de kinderen nog info over aanvangstijd en verzamelplaats.
De aanmelding moet uiterlijk 21 maart 2020 ingeleverd zijn.
Definitieve data reisjes 2020.
Damesreis: woensdag 22 april
Najaarsreis: zaterdag 29 augustus

Buurtreis: zaterdag 9 mei
Kerstreis: zaterdag 12 december

En dan nog even dit.
Naar aanleiding van de op 15 december 2019 gehouden herdenking van het
Bombardement Dieze-West is door Mette Bunsdoek een PodCast gemaakt
met veel informatie over die dag. Al lopende door de buurt hoor je dan via
een koptelefoon wat er op die 15 december 1944 op bepaalde plekken in de
buurt heeft plaatsgevonden.
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt zich aanmelden bij mw. Klompenmaker.
________________________________________________________________________

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de:
KNV EHBO afd. Zwolle
voor cursussen zie onze website
www.knvehbo.nl

info@knvehbo.nl

