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De laatste Nieuwsbrief is van mei 2020 en sindsdien heeft premier Rutte al weer heel wat
persberichten uitgegeven met nadere info over het Corona virus. Feit blijft dat wij met
mensen die niet tot ons eigen gezin behoren, nog altijd de 1,5 meter afstand moeten houden.
Als je zo eens om je heen kijkt merk je wel dat lang niet iedereen zich aan die regel houdt.
Dit is hopelijk niet persé met opzet maar meer omdat wij de indruk hebben nu er zo weinig
nieuwe gevallen worden gemeld dat het allemaal wel meevalt en misschien ook wel dat het
nu lang genoeg heeft geduurd en iedereen weer terug wil naar “normaal”.
U kunt op persoonlijke titel natuurlijk van alles doen wat u goed lijkt maar wij als bestuur
voelen toch wel de verantwoordelijkheid om de richtlijnen te volgen van de regering en
het RIVM.
Aangezien op dit moment de touringcars nog steeds niet met een volle bus mogen rijden,
groeps-excursies van tevoren via tijdblokken moeten worden aangemeld en restaurants zich
ook nu nog moeten houden aan die 1,5 meter regel, hebben wij op dit moment geen andere
keus dan ook ons laatste reisje van dit jaar te weten, de Najaarsreis van 29 augustus 2020
te moeten annuleren. Alle deelnemers die zich hiervoor al hebben opgegeven worden
automatisch als deelnemer doorgeschoven naar de Buurtreis van 8 mei 2021. Met uw
goedvinden houdt de penningmeester uw reeds betaalde inschrijfgeld in zijn beheer.
Mocht het zo zijn dat u toch liever uw € 45,- terug wilt hebben, dan kan dit natuurlijk via
dhr. v.d. Ploeg geregeld worden.
Start data evenementen 2020:
Indien de ontwikkelingen t.a.v. Corona zich positief blijven ontwikkelen en er geen 2de
uitbraak komt kunnen onze activiteiten, met her en der een kleine aanpassing in september
weer worden opgestart. Laten we er voorlopig van uit gaan dat we begin september 2020
weer van start gaan met de hieronder genoemde activiteiten:
Damesclub op donderdag 10 september: aanvangstijd 19.45 uur.
Klaverjasclub op vrijdag 11 september: aanvangstijd 20.00 uur.
Nieuwe leden en donateurs zijn natuurlijk van harte welkom.
Opgave is mogelijk via dhr. H .v.d. Ploeg, of mw. A. Klompenmaker.
Blijf sowieso de informatie over data en andere zaken van buurtvereniging “de Bollebieste”
ook volgen via onze website: www.bollebieste.nl
Data Bingo dansant avonden voor 2020:
Voor dit jaar staan er nog 3 Bingo avonden gepland te weten:
zaterdag 24 oktober en zaterdag 21 november en de Kerstbingo op zaterdag 19 december.
Als het maar enigszins mogelijk is gaan deze avonden gewoon door maar aangezien het hier
gaat om een groep van meer dan 65 mensen op 1,5 meter afstand vergt dit meer ruimte
dan de aula van de school ons kan bieden. Wij adviseren u de data alvast te noteren in uw
agenda, begin oktober hoort u of de Bingo wel of niet door kan gaan.
Geplande activiteiten t/m december 2020.
Ook hier geldt weer dat deze activiteiten alleen door kunnen gaan als wij kunnen voldoen
aan de op dat moment (periode okt. nov. en dec.) geldende Corona richtlijnen.
Klaverjasmarathon: zaterdag 17 oktober 2020 van 10.00 tot 17.00 uur.
Sinterklaasfeest: zaterdag 28 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur.
Kerstreis naar Osnabrück: zaterdag 12 december 2020.
Kerstklaverjassen: vrijdag 18 december 2020.
Tot zover de Nieuwsbrief van juli 2020 en weet u:
De dag van vandaag is waarheid, heel de rest is in Coronatijd één groot misschien.
De beroemde dag van morgen, heeft geen sterveling ooit gezien!
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