
 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 
  
 
Beste mensen: 
 
Eindelijk kregen we weer groen licht voor het organiseren van onze activiteiten. Nog wel onder 
bepaalde RIVM voorwaarden dus we kunnen nog niet alle activiteiten starten mede omdat de 
Rietzanger om 22:00 uur moet sluiten.  
Maar we zijn allang blij dat er in ieder geval weer iets mag in ons mooie clubgebouw. 
We willen dus zo snel mogelijk onze deuren weer openen. 
 
 
Activiteiten: 
 
Hieronder volgt een overzicht van alle wekelijkse activiteiten en per 
wanneer deze weer worden gestart. 
 
- Gym: donderdag 27 januari: 
- Biljartcompetitie: vrijdag 28 januari 
- Schoonmaak: maandag 31 januari:  
- Line Dance: maandag 31 januari 
- Yoga: dinsdag 1 februari:  
- Koersbal: dinsdag 1 februari 
- Vrij biljart: dinsdag 1 februari. Het biljarten start om 18:30 uur 

en duurt tot uiterlijk 21:30 uur, zodat we kunnen voldoen aan de 
voorwaarde dat om 22:00 uur het licht uit moet.  

- Jeu de boules: woensdag 2 februari 
- SOOS: donderdag 3 februari 
 
Klaverjassen op maandagavond, bridge en het inloop café starten nog niet. We zullen u uiteraard 
zo snel mogelijk laten weten als deze activiteiten ook weer doorgaan. 
Ook de maandelijkse bingo zal nog niet gehouden worden in februari. We kijken even of het lukt 
om deze middag in maart weer te houden. 
 
 

Overige activiteiten: 
 
18 februari: Eucharistieviering met maaltijd. 
Op vrijdag 18 februari willen we in de Rietzanger weer een eucharistieviering met aansluitend een 
maaltijd organiseren voor onze leden.  
De viering begint om 09:00 uur daarna drinken we met elkaar een lekker kopje koffie en rond 
12:00 uur serveren we een lekkere maaltijd.  
De kosten voor deze ochtend zijn € 5,00 per persoon. 
Aanmelden kan tot dinsdag 15 februari bij Aart Borst (tel.nr. 0172 85 02 63) of in de Rietzanger. 
 
 
 
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. 
Wanneer de situatie dit vraagt zullen 
we op het laatste moment mogelijk 
moeten besluiten om een activiteit stil 
te leggen. Laten we hopen dat het niet 
zover komt maar dat lukt alleen als 
iedereen zich aan de hieronder 
vermelde regels houdt. 
 
 
 
 
 



 
 
RIVM-CORONA regels: 
Hieronder vind u nog even de RIVM regels. Ons dringende verzoek blijft om u bij het bezoeken van 
onze activiteiten te houden aan de volgende afspraken: 
 
Handen reinigen: wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te reinigen. 

Hiervoor staat in de hal en bij de 2e keuken een zuil met 
handreinigingsmiddel. 

 Bij alle activiteiten zullen op de tafels kleine flesjes voor 
handdesinfectie staan. Gebruik deze naar behoefte.  

 
Mondkapjes:  wij vragen u om bij binnenkomst een mondkapje te 

dragen. Zodra u zit en op uw plaats blijft zitten mag het 
mondkapje af. Wanneer u opstaat en b.v. naar toilet gaat 
vragen wij u om het mondkapje weer even op te doen. 

 
1,5m afstand:  Wij vragen de deelnemers aan onze activiteiten om zoveel als 

mogelijk afstand te houden van elkaar. Geef elkaar de 
ruimte! 

 
Scannen QR-code wij zullen op dit moment nog niet het scannen van de QR 

code bij onze activiteiten toepassen. Mogelijk moeten wij dit 
binnenkort alsnog gaan invoeren. Wij wachten op nadere 
informatie vanuit gemeente en overheid hierover. 

 
U blijft thuis: als u of een van uw gezinsleden zich niet 

lekker voelt, verkouden is of klachten heeft die 
aan Corona gerelateerd zijn.  

 
 

Van de bestuurstafel: 
 
Het Bestuur heeft op 26 januari de eerste vergadering gehouden in 2022. Het 
onderwerp was uiteraard het starten van de activiteiten onder de RIVM 
voorwaarden. We hopen als bestuur vanaf nu weer elke maand te kunnen 

vergaderden en zullen verslag doen in onze maandelijkse nieuwsbrief. De eerstvolgende 
bestuursvergadering is op woensdag 2 februari. Heeft u onderwerpen die u aan het bestuur wil 
voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar een van de bestuursleden.  
 
Ledenadministratie: 
We mogen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen namelijk  
- Mw. G.J. Noordermeer 
- Dhr. P.N.M. Vink 
- Mw. S. Kempenaar-Vroege 
Van harte welkom bij onze vereniging en hopelijk mogen wij u vaak 
begroeten bij een van 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. 
 


