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Vanwege het Coronavirus waren wij als bestuur genoodzaakt
vanaf maart 2020 alle activiteiten per direct te staken. Dit had tot
gevolg dat de hele klaverjascompetitie niet kon worden uitgekaard
en ook de damesclub heeft eind maart haar activiteiten moeten staken.
Ook zijn de “damesreis” en de “buurtreis” komen te vervallen.
Einduitslag klaverjascompetitie seizoen 2019 – 2020.
Het klaverjasseizoen 2019/2020 kon door het Coronavirus niet
volledig worden uitgekaard. Het bestuur heeft 4 avonden moeten
laten vervallen. De competitie is gestart met 25 personen.
Door de huidige situatie vindt de prijsuitreiking plaats aan het begin
van de competitie 20/21. De uitslag van de competitie 19/20 is als volgt.
1e prijs: dhr. J. Harkink
met 97.402 punten en 29 sprinten
2e prijs: dhr. H. Kolkman
met 95.840 punten en 19 sprinten
3e prijs: dhr. A. Smit
met 94.211 punten en 21 sprinten
Najaar-reis 29 augustus 2020.
De “najaar-reis” vindt plaats op zaterdag 29 augustus.
De personen die zich hebben opgegeven voor de “buurtreis”
(en al betaald hebben) zijn door dhr. v.d. Ploeg overgeboekt als
deelnemer aan de “najaar-reis”.
De ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus zijn natuurlijk bepalend voor
het wel of niet doorgaan van het reisje maar hoop doet leven! We gaan het zien.
En dan nog even dit in Coronatijd:
1. Je hoeft niet alles te begrijpen in het leven omdat sommige dingen niet
begrepen kunnen worden, die kun je alleen maar proberen te accepteren.
2. Hoe ouder ik word hoe meer ik ga beseffen dat ik geen verlangen heb naar
drama en conflicten en dat ik gewoon een gezellig huis, eten op tafel en
lieve mensen om me heen wil hebben die me gelukkig maken. Da's alles.
3. Geduld is in kalmte accepteren dat dingen in een andere volgorde gebeuren
dan je in gedachten had.
Als bestuur van 'de Bollebieste' adviseren wij alle leden en donateurs:
“Hang je zorgen als lakens uit het raam.
Laat ze waaien in de wind en laat ze gaan.
Langzaamaan komt altijd weer de zomer.
Alle wolken waaien over”.
Wij gaan er voor, in september gaan we er gewoon weer tegenaan.
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