
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 

  

Beste mensen: 

 

Helaas zijn er nog steeds geen positieve berichten omtrent het opheffen van de lock-down, de 

avondklok of de mogelijkheid van starten met activiteiten. 

Gelukkig hebben we nu wel een paar mooie winterse dagen gehad en hebben we 

volop kunnen genieten van de capriolen van de jeugd met hun sleetjes en op het 

ijs. En misschien heeft u zelf ook wel even de schaatsen opgezocht? Het was 

voor velen van ons een heerlijke afwisseling. Nu nog maar even wachten 

op die vaccinatie en dan kunnen we hopelijk snel weer starten met onze 

gezellige activiteiten.  

 

Als bestuur kijken we al uit naar de toekomst. Wanneer zullen we het 

groene licht krijgen van het RIVM, het OMT of Mark Rutte zodat we 

onze activiteiten weer kunnen aanbieden en hoe gaan we dat dan 

regelen? We willen in ieder geval wel proberen om een grootse 

openingsactiviteit te organiseren!  

 

Ons jaarboekje 2021 ligt klaar, maar tja, een aantal activiteiten hebben we al 

moeten laten vervallen. Toch ontvangt u het jaarboekje binnenkort in uw 

brievenbus, samen met de rekening voor het lidmaatschap 2021. We hebben 

veel inkomsten gemist in 2020 en hoewel we niet hoeven te vrezen voor een 

faillissement moeten we toch zorgen dat onze vaste lasten op tijd worden 

betaald. 

Daarom zullen we in de tweede week van maart de contributie gaan innen via de 

automatische incasso. Diegene die (nog) geen automatische incasso hebben afgegeven vragen we 

om de contributie uiterlijk eind april over te maken.  

 

Ondanks de lock-down hebben we toch twee nieuwe leden mogen verwelkomen: 

- Dhr. Tom Zuijdervliet  

- Mevrouw Aleida Vermeij. Zij werd door haar vriendin verrast met een lidmaatschap van 

Club 50Plus op haar 50e verjaardag.  

Heeft u ook vrienden/familieleden die hun 50e verjaardag vieren? Dan is een lidmaatschap van 

Club 50Plus Noorden misschien wel een leuk cadeau om te geven. 

Neemt u gerust contact op met het secretariaat (marianne.club50plus@gmail.com) voor meer 

informatie.  

 

Wij willen u vragen een berichtje te sturen naar marianne.club50plus@gmail.com als een van onze 

leden ziek is, in het ziekenhuis ligt of revalideert in een verzorgingshuis. Dan zullen wij, namens de 

leden van Club 50Plus een kaartje sturen. 

 

En weet u misschien nog iemand die ons bestuur zou willen komen versterken? Laat het ons weten 

want we zoeken nog steeds een aantal nieuwe bestuursleden. 

 

 

 

 

Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!! 

 

Het bestuur van Club 50Plus Noorden. 
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