
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  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 

 

www.bollebieste.nl 
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Aan onze leden en donateurs  

 

Uitslag klaverjasmarathon van 19 maart 2022. 
Hieraan deden dit jaar 24 personen mee.  Iedereen heeft op het eind van de middag weer een 

prijs mee naar huis kunnen nemen maar de 1, 2 en 3e prijs is gewonnen door: 

➢ 1e prijs : dhr. H. Spanhak        met 10.581 punten en 2 sprinten    

➢ 2e prijs:  mevr. D. v.d. Veen   met 10.298 punten en 6 sprinten 

➢ 3e prijs:  mevr. G. Eikenaar    met 10.017 punten en 3 sprinten 
 

Rommelmarkt op 30 april 2022. 

                               In het kader van ons aanstaande 85-jarig jubileum houden wij op 30 april 

                               een rommelmarkt die natuurlijk toegankelijk is voor alle inwoners van  

                               Zwolle. Jong en oud is hierbij van harte welkom om gezellig te snuffelen  

                               tussen de 2e hands artikelen die op het schoolplein van Bredeschool 

                               “de Springplank” aan de Eikenstraat 1 op tafels staan opgesteld.  

                               De rommelmarkt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur.  

Kom 30 april met z'n allen gezellig naar deze rommelmarkt. De koffie/thee en limonade 

staat klaar en natuurlijk hebben wij ook aan de inwendige mens gedacht.  
 

Buurtreis 7 mei 2022. 

Degenen die zich hebben opgegeven voor de Buurtreis worden verzocht om op 

zaterdag 7 mei om 07.15 uur klaar te staan op de hoek Beukenstraat/Middelweg 

bij de Brandweerkazerne. De bus vertrekt om 07.30 uur. 

Let op de nieuwe opstapplaats Beukenstraat/Middelweg bij de brandweerkazerne)  

Wij gaan er van uit dat iedereen er héél veel zin in heeft en ruim op tijd klaar staat ondanks 

het vroege tijdstip. 
 

85-jarig jubileum van buurtvereniging “de Bollebieste”.  

                   Zoals inmiddels al wel bekend zal zijn, bestaan we in 2022 al weer 85 jaar. 

                   Dit kunnen we natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan. De eerste activiteit 

                  de Rommelmarkt wordt, zoals reeds hierboven vermeldt op 30 april gehouden.  

                  Op de jubileum-dag te weten 13 augustus 2022 gaan we bij de vlaggenmast in  

het perkje aan het St. Jozefplein de vlag hijsen en met een kranslegging herdenken wij  

onze overleden leden/donateurs. Vervolgens houden we op zaterdag 20 augustus van 

11.00 tot 16.00 uur een Buurtfeest in het Larixpark. Zaterdag 10 september houden wij van 

14.30 tot 16.30 uur een receptie en van 20.00 tot 24.00 uur de feestavond in “de Springplank”.  

Noteer deze data al vast in uw agenda. T.z.t. krijgt u via de Nieuwsbrief hierover meer info.  

 

 

                   Paas-rebus 

 

    

 

     Het bestuur  

 van buurtvereniging  

    “de Bollebieste” 

 wenst hierbij al haar 

  leden en donateurs 

     Vrolijk Pasen  
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