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Het mag weer.
Inderdaad er kan en mag steeds meer en daar zijn wij als buurtvereniging heel blij mee.
Met inachtneming van de nu geldende regels gaan wij weer activiteiten organiseren.
Wij doen daarbij wel een beroep op uw verantwoordelijkheid richting uw medemens.
Alleen u weet of u wel of niet gevaccineerd bent en wat de risico's zijn als
u ondanks het feit dat u zich niet lekker voelt, toch naar de activiteiten gaat.
Heb je iets onder de leden beter iedereen vermeden!
Klaverjasmarathon 16 oktober 2021.
Op zaterdag 16 oktober organiseren wij 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 dus niet en geef u vandaag,
samen met uw buren, vrienden of familieleden op voor de marathon.
Opgave is mogelijk tot 9 oktober a.s. bij dhr. H. v.d. Ploeg.
Bingo dansant op 23 oktober 2021.
Op zaterdag 23 oktober a.s. wordt er weer een Bingo dansant gehouden.
Ook dit keer zijn er weer mooie prijzen te winnen. Aangezien de geldprijzen
al jaren hetzelfde zijn gebleven hebben wij gemeend deze als volgt te verhogen.
Hoofdprijs € 150,- Een volle kaart € 50,- Bij de eindrondes de linker en rechter
kant € 25,- en de inhoud van de enveloppes € 15,- Leden en donateurs mogen
één introducee meenemen.
Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Viswedstrijd 30 oktober 2021.
Op zaterdag 30 oktober organiseren wij een viswedstrijd voor de jeugd
van 6 tot 16 jaar. Deze wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur en zal
plaatsvinden in het water/ in de vijver aan de Middelweg.
Ook dit keer hebben wij weer 2 professionele vissers gevraagd om
tijdens de wedstrijd wat tips te geven over de vis en het vissen.
Aanmelden kan t/m 22 oktober a.s. via bijgaande aanmeldingsstrook.
85-jarig bestaan buurtvereniging “de Bollebieste”.
Volgend jaar bestaat onze/uw buurtvereniging al weer 85 jaar en dat kunnen
we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Te zijner tijd hoort u daar meer
over. Wij zijn van plan om in ieder geval op 30 april 2022 een rommelmarkt
te organiseren. Hiervoor doen wij graag een beroep op uw medewerking en
uw overtollige spullen. Op zaterdag 9 oktober, 6 november, 11 december 2021 en 8 januari,
5 februari, 5 maart en 2 april 2022 kunt u tussen 10.00 en 11.00 uw overbodige spullen
inleveren bij “de Springplank” via de ingang aan de Eikenstraat 1.
Groot meubilair kan niet worden ingeleverd het gaat voornamelijk om hanteerbare spullen
die bij uw medebewoners in de wijk en in heel Zwolle weer een 2de leven kunnen krijgen.
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