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Wij willen zo graag maar wanneer kan het weer.
In feite zitten wij met z'n allen gewoon te wachten op de verlossende woorden, de “corona”
is verslagen. Het heeft nu lang genoeg geduurd en wij willen weer lekker kaarten, bingoën,
met reisjes gaan, eitjes zoeken en lekker vrij zijn om dat te doen wat we willen doen.
Vorig jaar hadden wij de stille hoop dat medio maart het virus wel onder controle zou zijn
maar dat gaat niet lukken. Er zit dus voor ons voorlopig niets anders op dan elke maand
even de opties bekijken en u vervolgens informeren over de mogelijk- en onmogelijkheden.
Jaarvergadering 2021.
Wij hadden gehoopt de Jaarvergadering eind maart 2021 te kunnen houden maar dat gaat
onder de huidige regels fysiek niet lukken, vandaar dat wij net als andere verenigingen
hebben gekozen voor een schriftelijke vergadering. In de volgende “Nieuwsbrief” zullen
wij u hierover nader informeren.
Klaverjascompetitie 2020/2021.
Deze zou gestart zijn in september 2020 met de prijsuitreiking op 16 april 2021.
Maar u snapt het al, voorlopig wordt er niet gekaart maar we focussen ons nu
op de 2e helft van 2021, dus begin september.
De Klaverjasmarathon op 13 maart 2021 en het Paasklaverjassen op 3 april 2021.
Deze gaan ook beide NIET door.
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Damesclub 2020/2021.
Zou gestart zijn in september 2020 met een afsluitend etentje op 15 april 2021.
Maar ook dat gaat niet lukken dus ook voor de damesclub geldt dat we ons
focussen op de 2e helft van het jaar, begin september 2021.
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Bingo avonden op 30 januari, 27 februari en 27 maart 2021.
Komen alle 3 te vervallen. Ook wij hadden ons er op verheugd begin 2021
weer naar de Bingo te gaan. Maar het is nog niet safe en met die 1,5 meter
afstand gaan we het zeker niet redden.

Onze locatie is:
Bredeschool
“de Springplank”
Beukenstraat 83
8021 XA Zwolle

Eieren zoeken op 27 maart 2021.

www.bollebieste.nl

Ook dit komt helaas te vervallen.
Tijdsbeeld.
Mondkapjes staan me prima, mondkapjes staan me lief.
Ik was voorheen geen schoonheid, nu ben ik een hartendief.
Ik heb ze in alle kleuren, met reclame en met een lach.
Mondkapjes staan me prima, ik draag ze nu elke dag.
En echt met angst en beven, vrees ik al voor de dag
dat het niet meer gewoon is, mondkapjes de hele dag.
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