Buurtvereniging "de Bollebieste"
opgericht 13 augustus 1937
Nieuwsbrief: juni 2021
Aan onze leden en donateurs

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

Kan het al weer?
Nee dus, nog niet. Gelukkig zien wij het de goede kant op gaan maar net als jullie zitten
ook wij nog steeds te wachten op de verlossende woorden, ja het kan weer, maar helaas
groepen zijn nog niet welkom in binnenruimtes.
Maar al loopt het voor geen 1,5 meter rond september wordt het vast wel beter. Wij gaan er
voorlopig maar van uit dat we begin september weer enkele activiteiten op kunnen starten.
Digitale Jaarvergadering via de mail/website.
Voor deze digitale vergadering konden de leden per brief/mail of persoonlijk contact vragen
stellen en opmerkingen doorgeven. Geconstateerd is dat er van de gelegenheid geen gebruik
is gemaakt en wij er dus van uitgaan dat de leden instemmen met:
✓ De notulen van de Jaarvergadering gehouden op 14 januari 2020
✓ Het jaarverslag van de secretaris over 2020
✓ De jaarcijfers van de penningmeester over 2020
✓ De benoeming van mw. Trentelman als kascommissielid
✓ Het jaarplan 2021 inclusief begroting 2022
✓ Handhaving van de huidige contributie (5,00 euro per jaar)
✓ Herbenoeming van mw. A.E. Klompenmaker als secretaris
Reisjes 2021.
De Damesreis van 21 april en de Buurtreis van 8 mei zijn helaas niet doorgegaan. Of de
Najaarsreis op 28 augustus wel of niet door gaat, daarover nemen wij
later in het seizoen nog een beslissing en wij laten u dat tijdig weten.
De Kerstreis van 11 december ligt zo ver in het seizoen dat we er van
gaan dat die wel mogelijk is, maar ja je weet het nooit dus houden wij
alle opties open.
Klaverjascompetitie 2021/2022.
Als het enigszins kan start deze op vrijdagavond 10 september.
Hopelijk kunnen we dan alle klaverjassers weer begroeten.
Nieuwe leden zijn natuurlijk welkom bij de club.
Damesclub 2021/2022.
Ook hier geldt, zodra het kan start de damesclub op donderdagavond
9 september. Gezellig weer een potje kaarten en bijpraten dat is toch
wat we willen! We gaan er van uit dat iedereen weer komt en nieuwe
leden zijn bij de damesclub meer dan welkom.

www.bollebieste.nl
Bingo avonden op 23 oktober, 20 november en 18 december (kerstbingo).
Ja deze data zijn pas in het 3e kwartaal van 2021 maar het zou wel erg leuk zijn om weer
eens een Bingo avond te organiseren. We gaan het zien en wij houden u op de hoogte.
Vakantietijden breken weer aan.
Of we nu gaan met camper, fiets, auto of trein.
Op vakantie gaan is altijd fijn.
Vergeten even de dagelijkse sleur en bezigheden van ons werk.
Ontspanning zoeken voor een paar weken maakt een mens weer sterk.

KNV EHBO afd. Zwolle
cursussen zie onze website
www.knvehbo.nl
info@knvehbo.nl

We kunnen er dan weer maanden op teren.
Dat we een paar weken geweest zijn in andere sferen.
En dat geeft ons het juiste ontspannen gevoel.
En dat raakt in alle opzichten

