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“IN DE VRIJLOOP”
VERENIGING VOOR
VRIJETIJDSBESTEDING
NIEUWSBRIEF 2020 NR. 2

“In de Vrijloop” gaat dicht.
Het bestuur van “In de Vrijloop” heeft
vanochtend in een extra vergadering besloten
om gevolg te geven aan de oproep van de
overheid. Dat betekent dat alle activiteiten in
de Vrijloop opgeschort zijn tot 6 april 2020.
Zodra er meer
bekend is laten we
u dat uiteraard
weten.
Het bestuur.
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Reisjes zijn duur. Maar de MuseumPlusBus maakt het dankzij de
BankGiro Loterij betaalbaar.
Heeft u zin in een uitstapje naar één van de vele musea die hieraan meewerken?

Dit zijn de mogelijke musea:
Cobra museum voor Moderne
Kunst

Het Noord-Brabants Museum

Nederlands Openluchtmuseum

De Museumfabriek

Rijksmuseum

Van Gogh Museum

Drents Museum

Joods Historisch Museum

Zeeuws Museum

Fries Museum

Kröller-Müller Museum

Zuiderzeemuseum

Hermitage Amsterdam

Kunstmuseum Den Haag

DE SCC WIL GRAAG DE ORGANISATIE OP ZICH NEMEN.
OM TE BEGINNEN MOETEN ER TEN MINSTE 30 LEDEN ZIJN DIE MEE WILLEN.
U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ HANS AUPERS, TEL. 0513 - 435 665 , EMAIL jmfaupers@planet.nl
Er is plaats voor een aantal rolstoelgebruikers.
De busreis, een kopje koffie, de entree voor het museum inclusief een rondleiding in het museum
zijn gratis. Alleen de gezamenlijke lunch is voor eigen rekening.
Als we de organisatie rond kunnen krijgen zal de bus ons ophalen bij de Vrijloop. Daar worden we
aan het eind van de dag ook weer afgeleverd.
Bij de aanmelding moeten de lunchkosten worden betaald, wordt uw geboortejaar gevraagd en
wordt verzocht om een noodtelefoonnummer en eventuele dieetwensen door te geven.
De datum is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de toewijzing door MuseumPlusBus.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij Hans Aupers, lid van onze activiteiten commissie de S.C.C.
(zie hierboven)
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Opnieuw klonk meermalen het alarm vanuit de werkplaats.
De voorzitter heeft op 17 februari een gesprek met gebruikers van de werkplaats.
Dat heeft geresulteerd in de volgende voorstellen welke aan het bestuur zijn voorgelegd:
 De werkplaats zal gedurende het activiteitenseizoen op de donderdagmiddag
gesloten zijn.
 Er zullen geen werkzaamheden aan metaal verricht worden, met uitzondering
van het slijpen van een beiteltje of boortje.
 Er wordt door de coördinator (Hans Aupers) op toegezien dat er niet gewerkt
wordt met stompe zagen en boren. (tijdig slijpen of vervangen)
 De beheerders zullen zo nodig instructie krijgen over het afzetten van het alarm.
(aannemende dat zulks nog slechts sporadisch zal voorkomen).
Deze voorstellen zijn door het bestuur overgenomen.

Beheerders hebben aangegeven dat er nauwelijks toezicht kan zijn op het gebruik van de
werkplaats omdat er veel te veel sleutels in omloop zijn. Het bestuur heeft daarom besloten dat
er een nieuw slot op de deur van de werkplaats komt.
Alle gebruikers van de werkplaats, dus ook zij die in het bezit van een sleutel zijn, melden aan de
beheerder dat ze de werkplaats willen gebruiken. En: altijd met tenminste twee personen in de
werkplaats. Dat blijft zo.
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Uit de bestuursvergadering van 24 januari 2020









De besturen van Stichting Pakhuis Cath en Vereniging
“In de Vrijloop” hebben zich op 18 februari gebogen
over de vragenlijst van It Lokaal. Er was gevraagd om
deze lijsten ingevuld en wel vóór 25 februari terug te
sturen zodat er gelegenheid was om op 19 maart met
een gedegen analyse te komen over het draagvlak van
een Brûsplak in Joure. Wordt vervolgd. (19 maart is
geschrapt wegens Corona)
De quickscan over de staat van duurzaamheid van het verenigingsgebouw is
besproken in een bijeenkomst met het bestuur van de Stichting Pakhuis Cath. Er
hangt een pittig prijskaartje aan het duurzaam maken van het gebouw. Dat wordt
dus onderwerp van gesprek met wethouder Frans Veltman. De datum daarvan is
vastgesteld op 16 maart. (Ook deze datum is inmiddels geschrapt wegens Corona)
Voor de getroffen maatregelen om loos alarm vanuit de werkplaats zoveel mogelijk
te voorkomen verwijzen we naar het artikeltje op bladzijde 3 van deze nieuwsbrief.
Om de continuïteit van onze website te waarborgen zal onderhoud, ondersteuning
en vangnetfunctie ondergebracht moeten worden bij een organisatie die daartoe
geëquipeerd is. Het bestuur besluit gebruik te maken van de diensten van Skarweb.
Het bestuur bespreekt de filmmiddag over Oud Joure en een mogelijk busreisje in
het kader van het museum bus plus-project.
Opgemerkt wordt dat er als gevolg van ziekten een nijpend probleem binnen het
beheerderskorps gaat ontstaan. De problemen zijn nog niet helemaal opgelost maar
we kunnen melden dat Hans Aupers zich inmiddels als (reseve-)beheerder heeft
aangemeld.

“In de Vrijloop” is gesloten op officiële
feestdagen. Voor 2020 geldt het
volgende rijtje:
Nederlandse officiële feestdagen in 2020:








Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari.
Pasen: zondag 12 april, maandag 13 april.
Koningsdag: maandag 27 april.
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei.
Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei.
Pinksteren: zondag 31 mei, maandag 1 juni.
Eerste en tweede kerstdag: vrijdag 25 december en zaterdag 26 december.
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Op zaterdag 22 februari was daar het jaarlijkse klaverjastoernooi.
Er werden vanaf 09.30 uur vier bomen gespeeld.
Om 12.30 uur werd het spel onderbroken voor een superlekker snertbuffet.

Als winnaars konden aan het einde van de dag worden gehuldigd:

De slotavond van het biljartseizoen 2019\2020 zal worden
gehouden op een nader te bepalen tijdstip. Mogelijk bij de start
van het nieuwe seizoen.
Wij hopen ook dan weer op een grote belangstelling voor deze
gezellige avond, waar aan de winnaars de mooie prijzen en bekers
zullen worden uitgereikt.
Alles onder genot van een hapje en een drankje.
“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding Zijl 13 8501 AZ Joure 0513 – 416027
Website: www.indevrijloop.nl e-mail adres: info@indevrijloop.nl

Pagina |6

It ferhaal fan de Jouwer
Door Gildemaster Henk Hoekstra

Hoe is de Jouwer ûntstien?
Wêr komt de namme wei?
Wêr stie it Gasthûs of de Kapelle?
Hoe hat de Jouwer him eartiids ûntwikkele?
Wa wie Hobbe van Baerdt?
Folle fragen dy’t jin dwaande hâlde.

Gildemaster Henk Hoekstra kuiert troch de skiednis fan de Jouwer om hjir antwurd
op te jaan.

Let wel, dit is een VOORAANKONDIGING.
De definitieve datum wordt in verband met het
Corona virus op een later moment bepaald,
waarschijnlijk begin van het komende activiteitenseizoen.
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INSCHRIJFFORMULIER
Voor ieder persoon een formulier invullen s.v.p.
Ik meld mij aan als lid van de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding “In de Vrijloop”.
Naam:

__________________________________________

Voornaam:

__________________________________________

In ben een:




Vrouw
Man

Geboortedatum: __________________________________________
Adres:

__________________________________________

Postcode:

__________________________________________

Woonplaats:

__________________________________________



__________________________________________

E-mail adres:

__________________________________________

 Ik ga ermee akkoord dat de contributie jaarlijks in januari automatisch wordt afgeschreven.
 Een tweede lid betaald de halve jaarcontributie, dit wordt afgeschreven via het 1e lid.
IBAN rekeningnr. 1e lid: ______________________________________________
Datum: ___________________
Plaats: ___________________

Handtekening:

_______________________

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Overige persoonlijke gegevens:
Mijn partner/huisgenoot is al lid van de vereniging: Ja / Nee / Nvt
`

Indien Ja, naam partner/huisgenoot: ____________________________________________
Mogen wij weten wat uw beroep was en of u bestuursfuncties heeft bekleed?
Beroep:

_____________________________________________

Bestuursfuncties: _____________________________________________
Mogen wij op een later tijdstip ook een beroep op u doen met betrekking tot vrijwilligerswerk,
zoals Administratief, Technisch, Bouwkundig, Beheer, e.d.?





Ja, dat mag wel
Nee, liever niet
Vraag het later nog maar eens
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