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   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: december 2022 

 
 

Aan onze leden en donateurs  
 

Sinterklaasfeest (3/12) en bioscoopmiddag (26/11). 

Tot onze spijt moeten wij de kinderen die zich hiervoor hebben aangemeld teleurstellen. 

Beide activiteiten gaan vanwege te weinig aanmeldingen niet door. Sinterklaas heeft voor 

de aanmelders wel een cadeautje afgegeven dat bij jullie persoonlijk zal worden  

thuisbezorgd. De aanmelders voor de bioscoopmiddag krijgen een bioscoopbon  

thuisbezorgd. Het bestuur vraagt zich wel af waar het nu aan ligt dat zo weinig  

kinderen worden aangemeld voor onze activiteiten. Alle ideeën of suggesties  

hiervoor zijn welkom! 
 

Kerstreis Osnabrück 10 december 2022              

             De leden en donateurs die zich hebben opgegeven voor de Kerstreis naar Osnabrück  

             worden verzocht om op zaterdag 10 december a.s. om 07.45 uur aanwezig te zijn bij  

             de brandweerkazerne op de hoek Beukenstraat/Middelweg. De bus vertrekt vandaar  

om 08.00 uur. Rond 19.00 uur hopen wij weer terug te zijn in Zwolle. De bus is nog niet vol 

dus u kunt zich nog steeds bij dhr. v.d. Ploeg opgeven. 
 

Kerst klaverjassen 16 december 2022. 

Op vrijdag 16 december organiseren wij weer het Kerstklaverjassen voor leden  

en donateurs. Aanvang 20.00 uur, inleg is € 3,50 en iedereen gaat op het eind 

van de avond met een prijs(je) naar huis. Deze avond  telt niet mee voor de   

klaverjascompetitie.  

U kunt zich tot 11 december a.s. opgeven bij dhr. H. v.d. Ploeg. 
 

Kerstbingo dansant op 17 december 2022. 

                  Op zaterdag 17 december is er weer een gezellige Kerst Bingo (Kerstman komt  

                  ook nog even aan) Er zijn weer fantastische prijzen te winnen. De hoofdprijs is  

                   € 150,- en  een volle kaart € 50,-.  Bij de eindrondes de linker en rechterkant  

                   € 25,- en de inhoud van de enveloppes is € 15,-.   

Leden en donateurs mogen één introducé meenemen. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 

19.00 uur. De eerstvolgende Bingo dansant in het jaar 2023 is op 28 januari 2023. 
 

Aanbetaling Buurtreis 2023 

Vanaf heden kunt u zich opgeven voor de buurtreis van 6 mei 2023.  

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.  
 

Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2023. 

                  Op maandag 2 januari 2023 houden wij vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur een  

                  Nieuwjaarsinstuif voor alle leden en donateurs. Kom gezellig even aan.  

                  Wij zorgen voor de koffie, drankjes en oliebollen.  U kunt uw auto, fiets of  

                  scootmobiel parkeren op het schoolplein. (kant Beukenstraat). 
 

Jaarvergadering 10 januari 2023. 

Voor de leden wordt op dinsdag 10 januari 2023 de Jaarvergadering gehouden.  

De vergadering begint om 20.00 uur. Schroom niet en maak op deze avond  

uw ideeën en wensen kenbaar.  De agenda voor deze avond wordt medio 

december onder de leden verspreid.  
 

Eenmalige energietoeslag van € 1300,- bij de gemeente. 

                 Alleen al in de 4 grote steden zijn er naar schatting 26.000 huishoudens die tot  

                 op heden geen beroep hebben gedaan op de bijdrage energiekosten van € 1300,-  

                 Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering dan kunt u  

                 deze energietoeslag aanvragen bij de gemeente.  

 

                                                                      (Lees verder op de achterkant) 

https://nl.123rf.com/photo_29340414_illustratie-van-een-boze-dolle-stier-opladen-van-voren-gezien-op-witte-achtergrond-gedaan-in-cartoon.html?vti=micahkkj1cdnztj57a-1-41
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De inkomensgrens voor het aanvragen van de energietoeslag is:  

 

         21 jaar tot AOW leeftijd (bedragen zijn netto en zonder vakantietoeslag)                                                                    

                   voor een alleenstaande  of een alleenstaande ouder  € 1.360,75,  

                              voor een echtpaar of samenwonend   € 1.943,93 

          AOW-leeftijd of ouder (bedragen zijn netto en zonder vakantietoeslag) 

                    voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder  €  1.513,70 

                              voor een echtpaar of samenwonend  € 2.050,54 

Is uw inkomen hoger, maar krijgt u schulddienstverlening van de gemeente Zwolle, dan kan 

het zijn dat u recht heeft op de energietoeslag. Vraag de toeslag daarom aan bij de gemeente. 

U kunt de bijdrage ook schriftelijk aanvragen. Neem tijdens kantooruren contact op met de 

gemeente, tel. 14038 (5 cijfers lokaal tarief). Dan stuurt de gemeente u zo snel mogelijk 

een formulier toe dat u met de pen kunt invullen. 

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinder- 

opvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering 

bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. Ook het feit dat u een koophuis bezit, of een leuk bedrag 

op de bank heeft geen invloed op deze eenmalige bijdrage van energiekosten. 

Bent u onbekend bij de gemeente, niet digitaal vaardig of vindt u het aanvragen van rege-

lingen te ingewikkeld vraag dan als dat kan hierbij hulp van familieleden of vrienden, indien 

die u niet kunnen helpen dan willen wij u als buurtvereniging graag helpen bij het aanvragen 

van deze eenmalige energietoeslag. U kunt daarvoor bellen met Annelies Klompenmaker, 

telefoon 038-4545113 of 06-25064052 die dan samen met u gaat kijken of u er inderdaad  

voor in aanmerking komt en vervolgens samen met u het aanvraagformulier gaat invullen. 

Let wel. Deze aanvraag kan tot 31/1/2023 bij de gemeente worden ingediend.  

 

 

 

               

                                     Het bestuur van “de Bollebieste”  

                    wenst al haar leden en donateurs hele  fijne feestdagen.  

                                                  Ons motto is: 

                            Samen feesten, samen genieten van het leven. 

                                 Waarbij je alles laat voor wat het is.  

                            Dat is geen gemis, dat noemt men Kerstmis.  

 

 

 

 
  

              

 ---------------------------------------- hierlangs afknippen ------------------------------------------- 

 

Hierbij geef ik mij op voor de buurtreis van 6 mei 2023. Aanbetaling € 25,00 per persoon. 

 

Naam: …...................................................................................  Aantal personen:.…........... 

 

 

Adres: ….....................................................................................Telefoon:........................... 

 

 

Betaald € …..................................... 

 

__________________________________________________________________________ 

 

                                    Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de: 

                                                        KNV EHBO afd. Zwolle 

                                                  voor cursussen zie onze website 

  

                                    www.knvehbo.nl                       info@knvehbo.nl 
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mailto:info@knvehbo.nl
https://nl.123rf.com/photo_29340414_illustratie-van-een-boze-dolle-stier-opladen-van-voren-gezien-op-witte-achtergrond-gedaan-in-cartoon.html?vti=micahkkj1cdnztj57a-1-41

