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             Joure, 21 december 2020 

EXTRA LEDENBRIEF DECEMBER 2020 

 

BESTE LEDEN, 

Zo kort na onze vorige nieuwsbrief moeten we al weer met een mededeling komen waarvan 

de inhoud een geheel andere is. 

Bijna iedere Nederlander, dus ook onze leden, zijn op de hoogte van de strenge maatregelen 

die de minister-president op 14 december afkondigde. 

Een lock-down die z’n weerga niet kent. De vorige lock down werd een “intelligente” 

genoemd. Deze is bijna een volledige. Nederland gaat op slot, zo werd gezegd. 

Daar is alle reden voor gezien de steeds maar stijgende aantallen besmettingen. Maar dat 

heeft uiteraard ook consequenties voor “In de Vrijloop”. Schreven we begin deze maand nog 

dat we misschien in navolging van het kabinet mogelijk ook iets kleinschaligs zouden kunnen 

doen, nu zijn we weer terug bij af. 

Kortom, beste leden, we zullen de deur langer gesloten moeten houden dan de geplande 4 

januari. Die periode wordt in ieder geval verlengd tot 19 januari. Op 12 januari is er weer een 

persconferentie. Direkt daarna zal ons bestuur zich beraden over wat ons te doen staat. Heel 

snel daarna zullen we u allen informeren. 

Voor dit moment rest ons niet anders dan u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te 

wensen. 

Bestuur van “In de Vrijlooop”.  

 

P.S. 

Kijk ook naar de achterzijde van deze brief. 

Mocht u deze dagen weinig afleiding hebben omdat u nauwelijks bezoek mag ontvangen, dan 

kunt u deze wellicht vinden in het maken van de hier afgedrukte filippine, een puzzel die voor de 

meeste van onze leden niet zo moeilijk is.  

Met dank aan één van onze leden van wie wij deze kregen toegezonden. 

En let op: Stuur uw oplossing vóór 1 februari 2021 in naar info@indevrijloop.nl , kan ook 

gewoon in de brievenbus.  

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. 

Onder de juiste inzendingen verloten wij een bon ter waarde van € 20,--. 
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         Vervolg extra ledenbrief  

 

Vul de antwoorden op onderstaande vragen hierboven in en in de middelste kolom ontstaat een 

voor u bekende naam. 

1. Bekende Jouster straat 

2. Fabrikant van fietsverlichting in Joure 

3. Weg waaraan Pakhuis Cath is gelegen aan de achterzijde 

4. Dorp, waarnaast Joure is ontstaan 

5. Kaartsport waarvoor In de Vrijloop een (bege)leider zoekt 

6. Bekend park in Joure 

7. Welk soort bedrijf was gevestigd in het Fietscafé (Midstraat 128) 

8. Voornaam bekende Skûtsje verslaggever 

9. Authentiek winkeltje in Joure 

10. Vaarwater waaraan Pakhuis Cath ligt 

11. Friese sport, wordt uitgeoefend aan de Koarte Ekers 


