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   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: november 2021 (extra) 

 
 

Aan onze leden en donateurs  

 

 

Corona maatregelen vanaf 13 november 2021. 

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en 

verdere druk op de zorg te voorkomen, gelden met ingang van 13 november tot 

in ieder geval 4 december strengere coronamaatregelen. 

In discussies gaat het steeds meer over het nut van de maatregel en over de vraag 

wat de maatregel doet met ieders persoonlijke vrijheid.  

Meer en meer verdwijnt het uiteindelijke doel van de opgelegde regel uit beeld,  

maar wij als bestuur van de buurtvereniging kunnen niet voorbij gaan aan de 

verantwoordelijkheid voor de medemens. 

 

Aangezien wij bij onze activiteiten niet kunnen voldoen aan de richtlijnen: 

1. open tussen 6.00 en 20.00 uur; 

2. vaste zitplaats verplicht; 

3. 1,5 meter afstand. 

hebben wij als bestuur moeten besluiten alle activiteiten in ieder geval tot en met 

4 december 2021 af te gelasten. 

 

Dit houdt in dat de volgende evenementen niet door gaan: 

de damesclub van 18, 25 november en 2 december  

de  klaverjasclub van 19, 26 november en 3 december. 

de Bingo dansant van 20 november 

het Sinterklaasfeest op 27 november 

de Bioscoopmiddag op 27 november 

 

Gezien het huidige aantal besmettingen en het nog steeds toenemen van het aantal 

mensen dat in ziekenhuizen wordt opgenomen, gaan wij er van uit dat de huidige 

termijn van 3 weken misschien wel wordt opgerekt naar 5 weken. 

Dit zou kunnen betekenen dat ook de damesclub op 9 en 16 december en de 

klaverjasclub op 10 en 17 december en de Kerstbingo op 18 december komen te 

vervallen.  

 

Aangezien wij niet kunnen inschatten hoe één en ander verder gaat verlopen 

vragen wij u om onze website www.bollebieste.nl in de gaten te houden, daarop 

melden wij de actuele stand van zaken, en bij twijfel kunt u altijd bellen met één  

van de bestuursleden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                    Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de: 

                                                        KNV EHBO afd. Zwolle 

                                                  voor cursussen zie onze website 
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