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       Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                          opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: oktober 2020 

 
 

Aan onze leden en donateurs  
 

Ook dit keer geen positief bericht over het opstarten van onze activiteiten. 

Het is nog steeds corona die de dienst uit maakt en zelfs laat merken dat ze het “losbandige” 

gedrag even zat is. Via het toegenomen aantal besmettingen geeft ze aan dat ze nog steeds 

alom aanwezig is en ons nog in haar “web” gevangen houdt. 

De dames- en klaverjasclub wordt dus nog niet in oktober opgestart. De klaverjasmarathon 

van 17 oktober gaat niet door en ook de Bingo van 24 oktober komt te vervallen. 

Wij vinden dit niet leuk, maar durven het op dit moment niet aan om net als sommige   

BN'ers te zeggen “ik doe niet meer mee”. Dat gaan wij zeker niet doen en wij raden het u,  

als onze “volgers” ook zeker niet aan om achter deze uitspraak te gaan staan. 
 

In de afgelopen maanden hebben wij gekeken naar de mogelijkheden die wij met inacht-

neming van de regels wel hebben. Eén van die mogelijkheden is het organiseren van een 

viswedstrijd voor de jeugd. Dit kan sowieso buiten plaatsvinden op 1,5 meter afstand van 

elkaar en voor zover wij weten komt corona besmetting via vissen niet voor. 
 

Bij voldoende deelname organiseren wij op:  

        zaterdag 31 oktober 2020 voor de jeugd van 6 tot 16 jaar een viswedstrijd. 
 

De viswedstrijd wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in de vijver aan aan de Middelweg. 

Ook hebben wij 2 professionele vissers gevraagd om tijdens het vissen wat tips te geven  

over de vis en het vissen. Aanmelden kan tot 15 oktober via bijgaande aanmeldingsstrook. 

 

Vissen: 

De vissen in de oceaan van Afrika tot Polen, 

zijn graag gezellig bij elkaar in hele grote scholen.  

En in zo'n school wordt nooit geplaagd, er zijn geen vechtpartijen, 

geen hard gescheld of grof geweld geen kleine pesterijen. 

Geen vis die ooit een andere vis zal slaan of lastigvallen. 

Op deze school wordt niet gepest: dat doen alleen de kwallen. 

 

            ___________________hierlangs afknippen _________________         

   
Hierbij wil ik mijn kind(eren) opgeven voor de viswedstrijd van zaterdag 31/10/2020 

 

1e kind: Achternaam .......................................  Voornaam ..................................... 

 

Leeftijd ..........                    j / m 

 

2e kind: Achternaam .......................................  Voornaam ..................................... 

 

Leeftijd ..........                     j / m 

 

3e kind: Achternaam .......................................  Voornaam ...................................... 

 

Leeftijd ……...                      j / m 

 

Woonadres: .......................................................................................te ........................ 

 

 

U kunt dit strookje inleveren vóór 15/10/2020 bij dhr. J. Jansen of dhr. H. v.d. Ploeg   

 

LET OP ! Na deze datum kunt u de kinderen niet meer opgeven!!!!!!! 

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

