
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorzitter: 

  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: februari 2020 

 

Aan onze leden en donateurs                 
 

Nieuw bestuur naar aanleiding van de gehouden Jaarvergadering. 

Het bestuur is erg blij dat zij in de persoon van dhr. J. H. Jansen een voorzitter 

heeft kunnen vinden voor de buurtvereniging, daarnaast heeft dhr. H. v.d. Ploeg  

ook bijgetekend voor nog een periode van 3 jaar als penningmeester.  

Met uw hulp/steun gaan wij als bestuur ons best doen om er weer een mooi jaar van te maken. 

 

            Dhr. J. Koridon die door privé omstandigheden zijn functie van voorzitter heeft 

            moeten neerleggen is tijdens de Jaarvergadering vanwege zijn enorme inzet in 

            de afgelopen jaren benoemd tot “erelid” van de buurtvereniging.  
 

Kerst klaverjastoernooi 2019.  

Op vrijdag 20 december organiseerde het bestuur het Kerst klaverjastoernooi. 

Alle 24 deelnemers gingen na afloop met een prijs naar huis. 

  

1e prijs  mw. G. Lipman met 5.016 punten en  0 sprinten 

2e prijs  mw. A. Jenezon met 4.995 punten en  3 sprinten 

3e prijs  mw. G. Strijker  met 4.918 punten en  2 sprinten  
 

Klaverjascompetitie. 

De eerste helft van de klaverjascompetitie 2019/2020 zit er op, de tussenstand is als volgt:  

                                1. dhr. H. Kolkman            met 50.001  punten en 11 sprinten 

        2. dhr. H. Spanhak              met 49.625  punten en 15 sprinten 

        3. dhr. G. Klompenmaker   met 49.521  punten en 16 sprinten 

 

Eindstand dames van Jokeren en Eenendertigen in 2019. 

      Jokeren        Eenendertigen 

1. mevr. Y. Bredewold       2.434 punten     1. mevr. A. de Kaste        9.229,0 punten 

2. mevr. F. Zegeling           2.823 punten    2. mevr. T. van Rossum   9.149,5 punten 

3. mevr. M. Nieuwenhuis   3.058 punten    3. mevr. A. v.d. Ploeg      9.089,0 punten 

                                             
Kerstreis Münster 7 december 2019. 

                       Op 7 december vertrokken om 08.00 uur 33 deelnemers richting Münster.  

                       Iedereen heeft kunnen genieten van de in 5 delen opgezette Kerstmarkt met  

                       in totaal 300 kraampjes. Al lopend door de prachtig verlichte stad ging men  

                       van de ene naar de andere markt waarbij elke markt zijn eigen specialiteit had.   

                       Voor iedereen wat wils dus. 

 

Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2020. 

Rond de 45 leden/donateurs waren dit jaar aanwezig op de Nieuwjaarsinstuif.  

Onder het genot van een kopje koffie met oliebollen, en natuurlijk een hapje  

en een drankje konden de leden en donateurs elkaar het allerbeste wensen voor 2020 

en even bij praten over het afgelopen jaar. 
 

Bingo avond op 25 januari en 29 februari 2020. 

                     Op zaterdag 25 januari en zaterdag 29 februari wordt er weer een Bingo  

                     dansant gehouden. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 90,-  

en aan beide zijden € 22,50. Leden en donateurs mogen één introducee meenemen. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. 

Bij alle activiteiten kunt u uw fiets, scootmobiel en auto gratis parkeren op het schoolplein.  
__________________________________________________________________________ 

   
                                    Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de: 

                                                        KNV EHBO afd. Zwolle 

                                                  voor cursussen zie onze web-site 

                                 www.knvehbo.nl                       info@knvehbo.nl 

http://www.knvehbo.nl/
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
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fvakantieinlimburg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FKerstmarkt-in-Valkenburg.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fvakantieinlimburg.nl%2Fkerstmarkten-in-valkenburg%2F&docid=0DjxFsgcoKVIlM&tbnid=gxR820_0UsHj-M%3A&vet=10ahUKEwj475bai_vlAhXH_qQKHStPCDMQMwinAShLMEs..i&w=800&h=1067&bih=755&biw=1440&q=kerstmarkt&ved=0ahUKEwj475bai_vlAhXH_qQKHStPCDMQMwinAShLMEs&iact=mrc&uact=8

