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Versoepeling maatregels. 
 
Zoals uitgelekt is wordt er nu al gesproken 
over een versoepeling van de regels voor 
het basis onderwijs. 
Niet dat ik daarop tegen ben, nee echt 
niet want ook hier geldt dat de jeugd de 
toekomst heeft en dat we daar zuinig op 
moeten zijn. Maar andere facetten daar 
hoor ik niets van. Dat betekent dus dat we 
nog steeds niet weten of de avondklok er 
weer af gaat of dat zoals in ons geval de 
sportaccommodaties weer opengaan.  
Nog steeds blijven wij in het ongewisse 
over wat na 9 februari wel of niet mag. 
Ik ga er voorlopig maar vanuit dat de 
sportscholen, sportkantines dicht blijven 
en dat wij ook niet eerder weer open gaan 
dan wanneer of iedereen is ingeënt of 
wanneer de besmettingen zo minimaal 
zijn dat er weinig kans op besmettingen 
meer is. 
 
Dit houdt in dat we elkaar dan maar 
telefonisch op de hoogte moeten houden 
over het wel en wee van elkaar. Dus bel 
elkaar zo nu en dan eens op zodat je toch 
nog een beetje verbinding hebt met 
elkaar. 
 

 
 
Ander nieuws. 
 
Zoals u begrijpt is er weinig positief 
nieuws te melden vanuit de sport 
afdelingen van D.O.V.  
 
Maar indien u toch iets heeft waarvan u 
denkt goh dit is leuk voor de nieuwsbrief, 
schroom niet en mail het mij. Dan kan ik 
dat in een volgende nieuwsbrief 
vermelden. 
 
Mail naar redactie@dovleeuwarden.nl  
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Collecte Fonds Gehandicapten 

Sport. 

Van 4 tm 10 april 2021 is er de 
collecte week voor de 
gehandicaptensport. We gaan dit 
ook digitaal doen. Wilt u helpen om 
digitaal aan deze actie mee  te 
helpen en om een digitale pagina 
aan te maken? Mail naar 
redactie@dovleeuwarden.nl  

U krijgt dan van mij een stukje wat u 
kunt delen op Social Media. Op deze 
manier hopen wij dat we zo’n groot 
mogelijk bereik hebben en dus een 
zo groot mogelijk bedrag kunnen 
ophalen. Hieronder de mededeling.  

 
 Wist je dat... 

Iedereen op zijn eigen manier kan 
deelnemen aan de collecte? 
Naast het collecteren met de 
gewone collectebus of via de QR-
code kan iedere collectant ook een 
eigen digitale collectebus aanmaken. 
Met deze digitale collectebus kan je 
direct al beginnen om in je omgeving 
een donatie te vragen. De digitale 
collectebus kan het hele jaar worden 
gebruikt en wordt twee keer per jaar 
geleegd. 
Heb jij 'm al? 

https://gehandicaptensport.digicolle
ct.nl 
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