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In feite zou het zo moeten zijn dat wij als buurtvereniging na de vakantie weer
kunnen starten met de activiteiten. Maar in het jaar 2020 maakt het Covid 19 virus
beter bekend als het coronavirus de dienst uit en die heeft ons allemaal, jawel
allemaal ook wereldwijd, behoorlijk in de tang.
Corona, hoe iets dat isoleert ons tegelijkertijd verbindt.
De een nog rustig achterover, de ander door paniek verblind.
Een heel gemene deler het land volledig op z'n kop.
Contactloos maar toch samen er zit weinig anders op.
Uw bestuur heeft er grote moeite mee om telkens maar weer te moeten besluiten
een geplande activiteit niet door te laten gaan maar. De reden??? Driekwart van de
besmettingshaarden is verbonden aan clusters zoals thuisfeestjes, borreluurtjes, en
groepsbijeenkomsten. Juist nu de verspreiding van het coronavirus weer bezig is
aan een opleving hebben wij moeten beslissen om in september niet te starten met
de damesclub en klaverjasclub.
Uw en onze gezondheid gaat voor alles.
De activiteiten worden voorlopig uitgesteld tot 1 oktober 2020. In de tussentijd
houden wij alle relevante corona informatie in de gaten en informeren wij u eind
september weer over de on- en mogelijkheden die ons ter beschikking staan om
wel of niet in oktober te kunnen starten.
Het is goed om zo nu en dan eens te kijken op onze website: www.bollebieste.nl
Hier vindt u de informatie of er in verband met de corona nog tussentijdse positieve
ontwikkelingen zijn.
Data Bingo dansant avonden voor 2020:
In de Nieuwsbrief van juli 2020 zijn helaas de verkeerde data genoemd.
Bij sommigen van u was het nog mogelijk om dit met de pen te wijzigen
maar er zijn ook leden waarbij dit niet gebeurt is. Vandaar dat wij hierbij
nogmaals de data van de Bingo vermelden te weten: zaterdag 24 oktober,
zaterdag 21 november en zaterdag 19 december.
Of deze avonden wel of niet doorgaan blijft natuurlijk afhankelijk de corona en de
richtlijnen van het RIVM.
Doorgeven van verhuisadres.
Zou u zo aardig willen zijn bij een verhuizing ook het nieuwe adres door te geven
aan het bestuur van “de Bollebieste”. Voor u een kleine moeite die ons het nodige
zoekwerk uit handen neemt.
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