
 
NIEUWSFLITS 13 SEPTEMBER 2021 
  
Beste mensen: 
Ongetwijfeld wacht u ook op de persconferentie van 14 
september van demissionair premier Rutte en minister 
de Jonge waarin wordt aangekondigd dat de 1,5meter maatregelen zullen worden losgelaten. 
Voor sommigen is het een “bevrijding” voor anderen een “angstig toekomstbeeld”. 
Hoe zal het “voelen” als we ineens niet meer hoeven op te letten in de winkels, op straat of bij bezoek? 
Maar ook “hoe veilig is het voor mij, nu er toch nog heel veel mensen niet volledig zijn gevaccineerd?” 
We moeten afwachten wat de nabije toekomst brengt. Voorlopig zijn de meeste van de activiteiten van Club 
50Plus weer gestart en daar genieten we van, ondanks dat we (voorlopig) nog de RIVM maatregelen 
moeten aanhouden. 
Hoe we de komende tijd de activiteiten verder vorm kunnen gaan geven zullen we u zo snel mogelijk laten 
weten.  Deze “Nieuwsflits” is alleen om te informeren over een paar dringende onderwerpen. 
 
 

Van de bestuurstafel: 
Op woensdagavond 8 september heeft het bestuur weer een vergadering gehouden.  
Bij deze vergadering was ook een aspirant bestuurslid aanwezig, namelijk Hennie Toonen. 
We zullen haar officiële benoeming voorleggen in de Algemene Ledenvergadering op 13 
oktober. Tijdens de vergadering zijn o.a.de volgende onderwerpen besproken: 

− Activiteiten: bijna alle activiteiten zijn inmiddels weer gestart of starten op heel korte termijn. Alleen voor 
de bridge is nog geen definitieve datum gepland.  

− Algemene Ledenvergadering: deze wordt gehouden op 13 oktober. De agenda en vergaderstukken zijn 
binnenkort beschikbaar. 

 
Activiteiten: 

BINGO 15 september: 
HELAAS KAN DE GEPLANDE BINGO OP 15 SEPTEMBER DOOR OMSTANDIGHEDEN NIET 
DOORGAAN. 
WE HOPEN U IN OKTOBER WEL WEER EEN GEZELLIGE BINGOMIDDAG TE KUNNEN AANBIEDEN! 
 
Modeshow Doorduyn op 29 september: 
We weten nog niet of er op 29 september weer gewoon een modeshow gehouden kan worden in de 
Rietzanger. Maar als er nog geen echte show gelopen kan worden zullen de dames en heren van Doorduyn 
u in de Rietzanger op een alternatieve manier hun mooie collectie tonen, namelijk door middel van een “film” 
op het grote scherm. En natuurlijk zal een van de dames ons weer op een humoristische wijze vertellen wat 
we deze winter moeten dragen om “bij de tijd” te blijven.  
Dus kom gezellig naar de Rietzanger op woensdagmiddag 29 september en neem gerust een vriend, 
vriendin of familielid mee.  
 
Tenslotte: 
We willen nog nogmaals benadrukken dat voor ALLE activiteiten geldt dat de activiteiten alleen door 
kunnen gaan zolang de RIVM maatregelen dit toelaten. En verder…… 
- Blijf thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten 
- Bij binnenkomst/start:  Handen desinfecteren 
- Tijdens de activiteit: Houd ten alle tijden 1,5m afstand. 
- Geniet en heb plezier bij onze activiteiten! 
 
Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen. Tot dan….. 

 

hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!! 

 

Het bestuur van Club 50Plus Noorden. 
 


