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Consequenties van nieuwe regels door toenemende 
corona-besmettingen

Helaas zijn er de laatste maand steeds meer mensen die besmet zijn met het corona-
virus.
De oorzaak hiervan is volgens de adviseurs van de regering het niet strikt volgen van de 
dringende adviezen en voorschriften van de overheid, vooral in huiselijke kring en tijdens 
buurtfeestjes.

Een en ander is voor het bestuur aanleiding geweest om zich te bezinnen op de plannen 
voor onze activiteiten van onze buurtvereniging. Na een afweging van alle aspecten is 

besloten alle geplande activiteiten dit jaar NIET door te laten gaan, te beginnen met de 
barbecue op 29 augustus 2020 en verder onder meer het etentje, de fietstocht en het 
bowlen. Aan diegenen die reeds betaald hebben voor de barbecue zal het geld 
vanzelfsprekend zo snel mogelijk worden terugbetaald.
Nog onderzocht wordt of het Sinterklaasfeest wel door kan gaan en zo ja, in welke vorm.
De belangrijkste reden om onze activiteiten niet door te laten gaan is dat het hierbij heel 
moeilijk wordt de 1,5 m-maatregel te handhaven. Het is heel jammer dat we deze 
beslissing hebben moeten nemen, maar de gezondheid van onze leden gaat boven alles!
Daarnaast zijn wij  bang dat de gebruikelijke ongedwongen sfeer tijdens onze activiteiten 
hierdoor verloren gaat en dat willen wij juist vermijden!

Mocht in de komende tijd de situatie met betrekking tot beperkende maatregelen zich 
verbeteren, zal het bestuur natuurlijk nagaan wat dan alsnog kan doorgaan.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit. 

En nog het volgende….

- Wij feliciteren Ruud van de Westerlo en Cellie van de Laar van nummer 30 
met de geboorte van hun zoon Quinn!

- Dinsdag 25 augustus zijn de graafwerkzaamheden gestart voor het installeren 
van het glasvezelnetwerk op het Gheynspark. Volgens de website van 
Glasvezel Helmond zal de aanleg van dit netwerk in Mierlo-Hout eind 
december 2020 gereed zijn.


