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Nieuwsbrief: november 2020
Aan onze leden en donateurs
Ook deze keer kunnen wij u niet blij maken met de mededeling dat de activiteiten in
november opgestart kunnen worden. Het aantal besmettingen stijgt nog steeds en de regering
en het RIVM zijn volop bezig met het bedenken van de mogelijkheden en maatregelen om
dit virus onder controle te krijgen.
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Geplande activiteiten voor november/december die helaas niet door kunnen gaan:
De damesclub en klaverjasclub
Bingo avond op 21 november
Sinterklaasfeest voor de kinderen op 28 november
De kerstreis naar Osnabrück op 12 december
Dit alles houdt verband met de maatregelen die wij van het RIVM hebben gekregen en
gelden voor diverse evenementen. Daarnaast hebben we overlegd met Sallandtoers die de
kerstreis zou organiseren. In goed overleg is besloten de reis niet door te laten gaan.
Wij hopen dat we in januari 2021 weer wat activiteiten op kunnen starten.
Wat zijn momenteel de belangrijkste maatregelen:
➢ Houdt 1,5 meter afstand van elkaar als u niet tot hetzelfde huishouden behoort
➢ Voorkom hand- en knuffel contact
➢ Draag in de winkel een mondkapje
➢ Zit u met personen in de auto die niet tot uw huishouden behoren beperk het aantal
tot 3 en draag een mondkapje
➢ Was en desinfecteer regelmatig uw handen
➢ Vertileer de ruimtes waar u bent (ook thuis)
➢ Beperk het bezoek tot maximaal 4 personen per keer / per dag
Vlaggenmast.
Het is u misschien niet ontgaan dat onze vlaggenmast uit de Kastanjestraat is verplaatst naar
het St. Josephplein. Het bestuur (van de buurtvereniging) heeft tijdens de onthulling van het
oorlogsmonument op 15 december 2019 aangegeven de vlaggenmast te willen verplaatsen
naar het parkje bij het oorlogsmonument, in gezamenlijk overleg met bewoners van de
Noteboomstraat is dit gerealiseerd.
Tijdens burendag op 26/9 heeft de vlag al feestelijk gewapperd vanaf de nieuwe plek.
De viswedstrijd van 31 oktober 2020.
Hoera deze gaat door!!!!!!
In samenwerking met de Hengelsportvereniging hebben wij voor de jeugd van 6 tot 16 jaar
kunnen regelen dat er zaterdag 31 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een viswedstrijd
kan plaatsvinden in de vijver aan de Middelweg.
Wij moeten ons daarbij wel strikt aan de corona regels houden en één van de
regels is GEEN PUBLIEK erbij. Alleen de 16 vissertjes en 5 volwassenen
mogen aan de waterkant zitten. De vissertjes die zich hebben aangemeld
krijgen nog een persoonlijke brief thuis met adviezen en praktische tips.
En dan in coronatijd nog even dit:
1. Het is niet genoeg dat we ons best doen, soms moeten we doen wat nodig is.
2. Als we allemaal zorgen, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken.
3. De mooiste dingen ontstaan niet vanuit onze comfort zone.
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