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   Buurtvereniging "de Bollebieste" 

                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: april 2020 

 
 

Aan onze leden en donateurs  

 
Coronavirus. 

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de richtlijnen daarvoor vanuit het 

RIVM en de regering heeft het bestuur besloten alle activiteiten sowieso tot en met 14 april 

2020 af te moeten lassen. Ook de nieuwsbrief heeft een wat soberder karakter. 

De leden van de damesclub en klaverjasclub zijn hierover reeds zijn geïnformeerd.   

Aangezien zowel de damesclub als de klaverjasclub medio april hun activiteiten afsluiten 

met een gezellige prijsuitreiking zou het zo maar kunnen, gezien de ontwikkelingen die op 

dit moment van dag tot dag veranderen, dat ook dat dit jaar niet plaats kan vinden.  

Wij kunnen op dit moment onmogelijk inschatten hoe dit verder gaat verlopen. 

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

melden wij de actuele stand van zaken. Natuurlijk kunt u ook altijd met uw vragen terecht 

bij één van de bestuursleden.  

 

Paasbingo op 28 maart 2020. 

Deze activiteit komt vanwege het Coronavirus te vervallen. Op dit moment is nog moeilijk 

in te schatten of in een later stadium vlak voor ons zomerreces er nog een Bingo kan plaats-

vinden. Wij gaan ons best doen om dit te realiseren maar ja dan zal ook het virus mee 

moeten werken! Houdt in ieder geval de website in de gaten. 

 

Eieren zoekwedstrijd en het bowlinguurtje bij Urbana op 4 april 2020. 

Sneu voor de kinderen maar ook deze activiteiten komen gezien de huidige richtlijnen te 

vervallen.   

 

Paasklaverjastournooi van 10 april 2020. 

Ook het Paasklaverjassen voor leden en donateurs gaat niet door. 

 

Prijsuitreiking klaverjascompetitie op vrijdag 17 april 2020. 

Deze is afhankelijk van de ontwikkeling van het Coronavirus. Ook hiervoor geldt kijk op 

onze website voor de laatste ontwikkelingen en informatie. 

 

Damesreis 22 april 2020. 

Vertrek damesreis op woensdag 22 april. U wordt verzocht om 08.15 uur aanwezig te zijn. 

Vertrek 08.30 uur vanaf hoek Kastanjestraat / Beukenstraat. Indien ook dit wordt afgelast, 

vanwege het Corona virus worden de deelnemers hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. 

 

Laatste betaling buurtreis 9 mei 2020. 

U kunt de laatste betaling van € 20,- op dinsdag 14 april a.s. bij dhr. H.v.d. Ploeg voldoen. 

 

En dan nog even dit. 

De door de RIVM en regering afgekondigde maatregelen hebben grote gevolgen voor ons 

openbare leven. Hoewel de zorgen groot zijn tonen veel inwoners veerkracht en solidariteit. 

We zullen voorzichtig moeten zijn met onze sociale contacten maar ook naar elkaar om 

moeten kijken en samen degenen die het kwetsbaarst zijn beschermen en helpen. 

Wees alert en let goed op jezelf maar vooral ook op elkaar! 

 

 

 
                                    Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door de: 

                                                        KNV EHBO afd. Zwolle 

                                                  voor cursussen zie onze website 

  

                                    www.knvehbo.nl                       info@knvehbo.nl 
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