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Het vakantieseizoen breekt weer aan en de
coronaregels zijn versoepeld!
Het leven ziet er toch weer anders uit nu de coronaregels weer zijn versoepeld en we
daardoor, indien je wil, naar veel vakantieoorden kunnen gaan. Natuurlijk moeten we
nog steeds 1,5 meter afstand bewaren en vele malen handen wassen, maar een
heleboel beperkingen, zoals verplicht mondkapjes dragen en het bezoek aan horeca
en evenementen, gelden niet meer.
Dit geeft ons, als bestuur, ook de mogelijkheid om de draad weer op te pakken en in
de 2e helft van dit jaar weer leuke activiteiten te plannen.

Barbecue mogelijk 18 of 25 september
Het was heel erg jammer dat de barbecue in juni niet door kon gaan. Het
bestuur is echter van mening dat, nu het weer mogelijk is, de barbecue ook dit
jaar georganiseerd moet worden.
Besloten is voorlopig 18 en 25 september als mogelijke dagen hiervoor te
reserveren.
Dus noteer dit alvast in je agenda. Als je voorkeur hebt voor een van deze
dagen kan je dat ook aangeven in de datumprikker voor de barbecue.
Een briefje met je naam en de voorkeurdatum in de bus bij Marijn Wittgen op
nummer 15 kan ook.
We hopen dat we veel leden bij de barbecue mogen begroeten, natuurlijk wel
onder de voorwaarde dat het weer ons gunstig gezind zal zijn.

Wat willen we nog in de rest van het jaar doen
Onder voorbehoud dat de versoepeling van de coronaregels niet teruggedraaid gaat
worden door fors toenemende besmettingen wil het bestuur in ieder geval ook de
volgende activiteiten plannen:
-

Halloween in oktober
Sinterklaasfeest eind november
Oliebollen op 31 december

Mogelijk is er ook nog gelegenheid voor een etentje voor belangstellende leden.
Uiteraard zijn ideeën voor nieuwe activiteiten altijd welkom. Indien mogelijk zullen deze in
de planning worden opgenomen.

Jaarvergadering
Daar ook dit jaar de jaarvergadering niet op de normale manier in april kon worden georganiseerd, heeft het
bestuur besloten dezelfde procedure als vorig jaar aan te houden. Dat wil zeggen dat leden met een
emailadres via email over alle in de nog te versturen agenda genoemde zaken hun mening kunnen geven.
De leden die niet over email beschikken, ontvangen de agenda met het in te vullen formulier op papier.
De agenda met de bijhorende bijlagen en toelichting zal binnenkort aan de leden worden verstuurd.

Tenslotte…
•

We zijn blij dat we Michiel Schippers en Yvonne Knoops en hun kinderen Gwenn, Romee en Bram, sinds
eind vorig jaar de nieuwe bewoners van nummer 12, per 1 januari 2021 als lid mogen verwelkomen. We
hopen dat zij met veel plezier aan onze activiteiten zullen deelnemen.

•

Ongetwijfeld zullen veel bewoners van het Gheynspark gemerkt hebben dat Villa Vrolijk, welke een
dependance heeft in obs t Hout, nieuw leven heeft mogen begroeten. Ook veel kinderen uit de buurt
komen bij het hek om het bokje te bewonderen.

