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

Aan onze leden en donateurs.

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

Verslag Najaarsreis 31 augustus 2019.
Om 08.30 vertrok een volle bus naar Sneek voor een boottocht
over de Friese Meren. Het weer was fantastisch iedereen zat aan
dek dus de koffie met gebak werd niet binnen maar buiten uitgeserveerd. Ook de lunch werd tijdens de 3 uur durende tocht aan
dek geserveerd. Door het prachtige weer was het die dag druk op de Friese Meren,
onderweg was genoeg te zien en te beleven. Na de boottocht kreeg iedereen nog tot
16.30 uur de gelegenheid om even rond te wandelen, te winkelen of een terrasje te
pikken in Sneek. Om 18.00 uur volgde bij Zalencentrum Staphorst nog een 3 gangen
diner en om 20.00 uur stapte iedereen na een prachtige dag uit bij de Kastanjestraat.
Klaverjasmarathon zaterdag 19 oktober 2019.
Zaterdag 19 oktober organiseren wij een klaverjasmarathon van
10.00 tot 17.00 uur In Bredeschool “de Springplank”, Beukenstraat 83.
De kosten zijn € 3,00 p.p. Wij spelen niet met het mes op tafel dus
aarzel niet, geef u vandaag nog op bij: dhr. H.v.d. Ploeg 038-4535290
of mw. A. Klompenmaker 06-25064052. Opgave is mogelijk tot 12 oktober 2019.
Om een parkeerbon te vermijden raden wij u aan om uw auto op het schoolplein te
parkeren. (kant Beukenstraat). Hier kunt u ook de fiets of scootmobiel parkeren.
Bingo 26 oktober 2019:
Zaterdag 26 oktober organiseert het bestuur weer een “Bingodansant” in
Bredeschool “ de Springplank” Beukenstraat 83 te Zwolle.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. Ook dit keer zijn er weer
mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 90,00 en aan beide zijden € 22,50.
Leden en donateurs mogen één introducé meenemen.
Om een parkeerbon te vermijden raden wij u aan om uw auto op het schoolplein te
parkeren. (kant Beukenstraat). Hier kunt u ook de fiets of scootmobiel parkeren.
Herdenking bombardement Dieze-West op 15 december 2019.
Op zondag 15 december aanstaande is het 75 jaar geleden
dat onze wijk getroffen werd door een bombardement.
Vanuit de buurt is het initiatief ontstaan om dit bombardement te herdenken en wel op 15 december om 12.31 uur
precies, moment waarop de bommen vielen.
De plaats van de herdenking is het St. Josephplein.
Buurtvereniging “de Bollebieste” steunt dit initiatief van
harte en verleent ook haar medewerking daaraan.
Iedereen die belangstelling heeft is welkom om de herdenking bij te wonen.
Op Facebook is een pagina gemaakt (Herdenking bombardement Dieze-West) en ook
via onze Nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben over de herdenking of informatie willen delen over het
bombardement, dan kunt u contact opnemen met Jacob Raap (Noteboomstraat 57,
telefoon 06-27821373). Jacob Raap (gemeenteraadslid CU Zwolle) is één van de
initiatiefnemers en woont in onze wijk.

Z.O.Z

Kerstreis 7 december 2019.
Op zaterdag 7 december organiseren wij een Kerstreis
naar Münster. In Münster kunt u heerlijk kerstshoppen
op vijf verschillende kerstmarkten met in totaal rond de
300 kraampjes. De kosten van deze Kerstreis bedragen
voor leden en donateurs € 15,00, introducees € 17,00.
Om ongeveer 08.00 uur vertrekken wij met de bus en rond 19.00 uur zijn wij weer
thuis. U kunt zich vanaf heden tot 20 november 2019 (met ingevuld strookje en
betaling van de kosten) opgeven bij dhr. H. v.d. Ploeg, Diezerhoven 5.
De Kerstreis gaat alleen door bij een minimale bezetting van 30 personen.
Dus snel aanmelden want: Vol = Vol.

Kleine foto impressie bombardement in Dieze op 15 december 1944

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de KNV EHBO afd. Zwolle
4 november a.s. start er weer een beginnersopleiding EHBO
Opgeven kan via onze site bij het onderdeel cursussen
Leden en donateurs van de “Bollebieste” betalen € 175,00 i.p.v. € 240,00
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