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Nieuwsbrief september 2021 

AVOND  Donderdag 30 september  Ierland 

Het blijven onzekere tijden. Toch willen we in september weer van start gaan. De laatste  keer dateert 

alweer van 1 ½ jaar geleden. Deze eerste avond na de gedwongen “coronastop” komt Jan Hamelink deze 

keer vertellen over Ierland. Er klinkt Ierse muziek en er zullen mooie beelden te zien zijn. Gezien de 

ervaring van zijn avond over Schotland belooft het een gezellige avond te worden. En daar zijn we allemaal 

erg aan toe. 

Het kan zijn dat op 30 september e.e.a. weer gewijzigd is  maar vanwege de huidige coronamaatregelen 

(er mogen op dit moment slechts 75 stoelen in de grote zaal)  is het helaas noodzakelijk om je van te voren 

aan te melden.  Dit kan door een mailtje of te bellen naar Ine 

Deze avond zal anders zijn dan dat we gewend waren. In ieder geval dienen de aanwijzingen m.b.t. 

muntjes, koffie/theepauze en het in- en uitgaan  van de Vroone opgevolgd te worden.  

En bij klachten blijft men thuis! 

 

ZWEMMEN  
Vanaf 8 september kunnen de zwemsters van  9.15 – 9.45 uur hun wekelijkse baantjes trekken 

 

FIETSEN 
 

Inmiddels loopt het fietsseizoen ook weer ten einde. Er is vanaf 5 juli weer iedere 
maandagavond gefietst. Helaas niet altijd onze zomerse omstandigheden. 
Maandag 13 september is  alweer de laatste avondtocht. We zien jullie graag bij de Vroone. 
Dit alles bij mooi = droog weer 

We hopen dat in april weer gewoon gestart kan worden en dat er dan ook weer middagtochten en een 
dagtocht mogelijk zijn 

Groetjes Nelly en Ella 

NIESJE MEYBOOM 
Niesje is van Ter Valcke overgebracht  naar de Koriander, in Heinkenszand (postcode 4451TA). 
 
 
LIDMAATSCHAP/CONTRIBUTIE 
Zowel 2020 als 2021 was een raar jaar. Géén gezellige afdelingsavonden, interessegroepen die geen 
activiteiten konden organiseren. Wij als bestuur hebben ons best gedaan om toch door middel van  kleine  
attenties met jullie in contact te blijven. Wij hopen het natuurlijk niet: maar mocht u géén lid meer willen 
blijven van onze (normaal) zo bruisende vereniging dan dient u dit uiterlijk 15 oktober schriftelijk kenbaar te 
maken. Na 31 oktober blijft u automatisch lid en dient de volledige contributie betaald te worden.  
Wij gaan er vanuit dat  2022 weer een normaal jaar wordt en dat al onze activiteiten weer gewoon door 
kunnen gaan. 

 NIEUWS VAN DE PROVINCIE er is nog geen provinciaal nieuws 
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