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Daar is hij dan, de laatste “nieuwsbrief” van het zeer opmerkelijke jaar 2020.
Niemand kon begin 2020 vermoeden dat wij vanaf 20 maart vanwege een
“overgewaaid” virus vanuit Wuhan (China) moesten stoppen met onze activiteiten.
Vanaf dat moment leven wij in de “anderhalve meter samenleving” en wordt ons
sociale leven voortdurend getoetst op wat wel en wat niet kan. Wij hebben in de
afgelopen maanden elke keer weer gekeken of er een mogelijkheid was om een
activiteit wel door te laten gaan maar dat lieten corona en het RIVM niet toe.
Wat wel kan, is u (bij deze) voor de komende feestdagen
iets lekkers voor bij de koffie aan te bieden en ons te
verheugen op een wat normaler 2021 waarin de activiteiten hopelijk weer opgestart kunnen worden.
Evaluatie viswedstrijd 31 oktober 2020.
Eind oktober is het ons samen met de Hengelsportvereniging gelukt om de
viswedstrijd toch door te laten gaan. De 13 vissertjes hebben samen 19 visjes gevangen
met een gezamenlijke lengte van 184 cm. Om er voor te zorgen dat
iedereen gelijke kansen had om te winnen kregen alle kinderen
dezelfde hengel. Ook kregen ze allemaal een snoeppakketje en
aan het eind een mooie prijs. Daarnaast mocht elk kind na de
prijsuitreiking dankzij de sponsoring van Hengelsport Zunnebeld
(Van Karnebeekstraat 73, Zwolle) de wedstrijdhengel mee naar huis nemen.
Kortom een geslaagde activiteit waarvan foto's te zien zijn op onze website.
In de maand december staan nog 2 activiteiten gepland die niet door kunnen gaan:
Kerst klaverjassen van 18 december en de Kerstbingo van 19 december 2020.
Ook de Nieuwjaarsinstuif van 5 januari 2021 komt te vervallen.
Daarnaast hebben wij besloten om de:
Jaarvergadering van 12 januari 2021 te verplaatsen naar eind maart 2021.
Datum volgt zo spoedig mogelijk en hopelijk hebben we dan te maken met het
nieuwe normaal en kunnen we weer met meerdere mensen vergaderen en deelnemen
aan “Bollebieste” activiteiten. De tijd zal het leren.

Moge 2021 weer een jaar worden van knuffels, feestjes, bijeenkomsten en bier
maar ook een jaar van verdraagzaamheid en veel plezier.
Laten we voorlopig nog even de regels accepteren en zo gewoon mogelijk
verder gaan met ons leven en de bezorgdheid om onze eigen vrijheid niet
concurrerend maken met de betrokkenheid op anderen.
Het bestuur van “de Bollebieste” wenst al haar leden en donateurs
fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
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