
 
 
 

NIEUWSBRIEF 

Hallo Jeu de Boulers, 

Goed nieuws; 
Met ingang van a.s. zaterdag 5 juni mogen 
horeca en sportkantines weer open. Na 
aanleiding hiervan gaat de Steiger met ingang 
van maandag 7 juni ook voor ons weer open! 

We kunnen dus tijdens het speltijden weer naar 
het toilet in de Steiger. Een pauze inlassen om 
wat te nuttigen in de Steiger enz. 

De avondklok was al eerder verdwenen! 

Intussen zijn de meesten van ons ook 
gevaccineerd en volgt de rest de komende 
weken. Wat betekend dat allemaal? 

Flevo Boulers 

Datum 3 juni 2021
Nieuwsbrief  2021-07

Door : Bestuur Flevo Boulers, 

Maandag : 09:30 ---12:00 uur  (Jan) 
Vrijdag : 09:30 ---12:00 uur  (Jan) 
Wordt er gespeeld op de banen bij de Steiger.  
Bij slecht weer contact opnemen met Jan.  
Dinsdag : 19:00 ---22:00 uur  (Piet) 
Donderdag : 14:00 ---17:00 uur  (Piet) 
Wordt er nu gespeeld op de banen bij de Steiger. 
Bij slecht weer contact opnemen met Piet. 

Dat betekend, dat er nog meer versoepelingen van overheidswege gaan aankomen op kort termijn.  
Maar het belangrijkste nu, geen gezondheidsrisico’s meer voor onszelf bij spelen van ons spel.  
Velen van ons hebben te lang of te veel stil gezeten. Ik zou zeggen kom in beweging, neem gerust een 
introducee mee. Deze hoeft geen vaste deelnemer te zijn of te worden om mee te mogen doen. Heeft die 
nog geen eigen boules! Laat het ons horen, we hebben voldoende boules op voorraad, die kunnen 
uitgereikt en gebruikt worden tijdens onze spelmomenten. Zie kader. 
 
We mochten al eerder weer in tripletten spelen en wat het spelen betreft zijn er nu geen beperkingen meer. 
We hebben intussen 4 velden ter beschikking, meer dan voldoende voor 8 ruime banen!   
In de Steiger zullen we ons nog wel aan een aantal regels moeten houden, maar dat kan geen beletsel zijn 
om niet te komen. Overigens is op dinsdagavond nu een nazit mogelijk tot 22.00 uur. 
 
Sportief, sociaal, gezellig, ontspannen en veilig samenzijn is weer mogelijk. 
 
Attentie!  De opkomst voor de vrijdagochtend ligt nu helemaal stil! 
Om die weer op te starten vragen wij diegenen, die ook vrijdagochtend willen spelen, dat vooraf aan Jan 
Hoogstoevenbeld te melden. Dat kan onder andere door Jan te bellen, telefoonnummer 0321 321989.  
  
In het kader van de promotie van ons spel. Participeren wij woensdag 9 juni mee in de landelijke 
buitenspeldag. Deze wordt voor Swifterbant gehouden op de Greente vanaf 14.00 uur tot ca. 16.00 uur. 
Ook een ideaal moment om elkaar weer te ontmoeten en anderen kennis te laten nemen met ons spel. 
 

 


