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Beste buurt bewoners,
Allereerst willen wij iedereen bedanken voor het vertrouwen in onze buurtvereniging door het
betalen van de contributie 2020-2021.
Zeker in deze tijd waar het corona virus het ons moeilijk maakt om diverse activiteiten te
organiseren. Maar toch willen wij als buurtvereniging daar waar mogelijk proberen enkele
activiteiten door te laten gaan, in welke voor vorm dan ook, met inachtneming van de actuele
maatregelen welke door het RIVM zijn opgelegd.
Zo hebben we met inachtneming van de regels, toch een draai kunnen geven aan de Burendag
van het Oranje fonds en ons buurttuintje weer winterklaar gemaakt. De deelnemers waren
enthousiast en hebben er een gezellige middag van gemaakt.
Ook het forelvissen op zondag 25 oktober willen we door laten gaan omdat dit een buiten
activiteit is. Met inachtneming van de regels en in overleg met de uitbater kunnen we er
samen op een verantwoordelijke wijze een leuke vismiddag van maken.
Dan zijn er tegen het eind van het jaar nog enkele activiteiten welke we in een andere vorm
willen gieten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest voor de jeugd. Gezellig samen zijn zal er
dit jaar niet van komen maar toch willen we met de Pieten onze jongste buurtleden komen
verrassen op dinsdagavond 24 november. Eeen comité van het bestuur is hier al volop mee
bezig. Hou dus het opgave briefje in de gaten en geef je dan ook snel op.
Verder hebben we in de laatste bestuursvergadering besloten om in plaats van het Kerstkienen
en de Nieuwjaars borrel alle buurtleden te verrassen door een attentie te bezorgen op zaterdag
19 december. Dit als pleister op de wonde voor het niet doorgaan van de diverse activiteiten.
Ook hier is een comité mee bezig om dit op een gepaste wijze te verzorgen.
Zoals jullie zien blijven wij als bestuur mogelijkheden benutten om er toch iets gezelligs van
te maken.
Beste mensen denk goed aan je zelf en blijf vooral gezond hopelijk zien we elkaar weer snel
samen op een corona vrije activiteit.
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