JEU DE BOULESCLUB DE METEOOR
Nieuwsbrief Maart 2021
En het duurt maar voort en het duurt maar voort.
In de vorige nieuwsbrief uitten wij nog de hoop dat wij in maart weer konden spelen niets bleek toen
minder waar, maar gelukkig schijnt er hoop aan de horizon.
Het bestuur is op 26 maart bij elkaar gekomen om de mogelijkheden te bespreken voor een heropening
van het terrein.
Besloten is om vanaf 6 april, 3 middagen het terrein open te stellen op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en
zondagmiddag om ons geliefde spel te spelen. Het hek gaat open om 13.45 uur en sluit om 16.00 uur.
Natuurlijk zijn er een aantal dingen waar wij ons aan moeten houden
Kantine blijft gesloten
Mochten je boules ballen nog in de hal liggen dan laat de aanwezige Corona coördinator je binnen
om de ballen te pakken, deze neem je aan het eind van de dag mee naar huis.
Mocht je naar het toilet moeten laat de aanwezige Corona coördinator je binnen.
Er mogen geen alcoholische dranken worden gebruikt( meegenomen van huis).
Er geldt een maximum van 4 personen per baan. Waarbij de afstand op, tussen en naast de baan op
1.5 meter gewaarborgd wordt.
Je speelt de hele middag met dezelfde personen er wordt dus niet geloot na een ronde.
Toeschouwers zijn niet toegestaan.
Bij slecht weer blijft het terrein gesloten (let op de weerberichten)
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
Bij het niet naleven van de regels zijn wij genoodzaakt het terrein weer te sluiten.
Houd je aan de geldende regels!
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn wij op 22 januari gestart met het uitbreiden van de keuken, na hard werken is de verbouwing binnen afgerond op zaterdag 20 maart. Het
resultaat mag er zijn. ( Zie foto’s op pagina 2 ) De buitenkant wordt op een later tijdstip afgewerkt.
Sommige leden zijn tijdens de werkzaamheden al even langs gekomen om een korte blik te werpen, om
daarna weer verder te gaan. Ed Lette kwam ons 2 x verrassen met een familie zak patat, dat werd erg
op prijs gesteld door de harde werkers.
Ook de hal is aan een onderhoudsbeurt onderworpen de spanten zijn schoongemaakt en de kantine van
lichtere wanden voorzien ook de ventilatoren worden vervangen.
Het buiten terrein is deze week helemaal speel klaar gemaakt.
Ondertussen gaan vanuit de NJBB ook de voorbereidingen voor de zomer door, zo kan er worden ingeschreven voor de zomeravond competitie en de zomercompetitie voor tripletten. Mocht je hiervoor
interesse hebben meldt je dan even aan bij Corrie v. Ekris. 0612681681 of een mail naar :
corrie@corrievanekris.nl.
Er komen regelmatig reacties van mensen dat ze geen nieuwsbrief ontvangen, mocht je dit van iemand
horen willen jullie dan zeggen dat ze het juiste email adres aan de secretaris door moeten geven dit kan
via de mail secretaris@jbcdemeteoor.nl
Tot slot wensen we iedereen veel speel plezier en hopen we dat we weer snel terug kunnen naar het
oude normaal.
Blijf gezond!
Het bestuur
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