
 
NIEUWSBRIEF MAART 2022 
  
 
Beste mensen: 
 
Tijdens de persconferentie op 15 februari meldde minister Kuipers dat “het land weer open gaat”. 
Dat betekent dat de horeca/clubgebouwen niet meer om 22:00 uur gesloten moeten worden en 
daarom kunnen we ook alle avondactiviteiten weer oppakken.  
Er zijn nog wel een aantal “adviezen” en tot 25 februari zijn er ook nog wel wat beperkingen maar 
over het algemeen kunnen we weer gaan genieten van alle gezellige activiteiten in ons mooie 
clubgebouw.  
 
 
Activiteiten: 
 
Binnenkort ontvangt u ook ons jaarboekje 2022 met daarin een overzicht van 
onze wekelijkse activiteiten en onze bijzondere activiteiten.  
In de maand maart zijn de volgende bijzondere activiteiten gepland: 
 
- Donderdagmiddag 3 maart, SOOS EN INLOOPCAFE 
 
- Donderdag 3 maart: Bridge. Het streven is om op donderdag 3 maart weer te starten met de 

bridgeavonden. Tenzij op de persconferentie van 25 februari toch weer wordt besloten om de 
corona-maatregelen strenger aan te passen. (Maar daar gaan we niet van uit hoor!) 
 

 
- Woensdagmiddag 9 maart: Bingo-middag. Dit wordt weer een gezellige middag met 
mooie prijzen. Aanvang 14:00 uur. 
 
 

- Maandagavond 14 maart: informatiebijeenkomst voor alle vrijwilligers van Club 50Plus. 
Naar aanleiding van gesprekken met de vrijwilligers heeft het bestuur een “draaiboek” 
opgesteld met daarin voorstellen en afspraken voor de vrijwilligers. Het bestuur nodigt alle 
vrijwilligers uit om met elkaar deze voorstellen en afspraken door te nemen op maandagavond 
14 maart. Aanvang  19:30 uur. 

 
Woensdag 16 maart: gemeenteverkiezingen. Die dag is de Rietzanger ingericht 
als stembureau voor de gemeenteverkiezingen. De jeu de boules kan gewoon 
doorgaan maar men kan die middag geen koffiedrinken in het clubgebouw. 
 

 
- Woensdag 16 maart: fietstocht. Vertrek 09:30 uur van het parkeerterrein bij de kerk. 

 
 
 

- Vrijdagmorgen 18 maart: activiteitenochtend met aansluitend een maaltijd. 
We weten nog niet precies wat we die ochtend gaan doen, maar het wordt wel iets 
gezelligs met koffie en een drankje en aansluitend een gezamenlijke maaltijd. 
Aanvang 10:00 uur. Kosten € 5,00 pp en aanmelden kan in de Rietzanger, 
telefonisch bij Aart Borst (tel. 0172 85 02 63) of rietzangernoorden@hotmail.nl.   

 
- Zaterdag 9 april: vrijwilligersmiddag: alle vrijwilligers van club 50Plus Noorden worden 

uitgenodigd voor een gezellige middag. De definitieve uitnodiging ontvangt u nog van ons, 
maar noteer deze datum maar alvast in uw agenda. 

 
In overleg met de vrijwilligers is afgesproken de tweewekelijkse klaverjasavond niet eerder dan  
september 2022 te starten. 
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CORONA: 
 
Hoewel er veel maatregelen zijn afgeschaft blijft het natuurlijk nog wel 
verstandig om een aantal maatregelen in acht te nemen. Daarom laten 
we de zuilen voor de handhygiëne, en de gel-flesjes op de tafels nog 
staan. Ook vragen wij u elkaar voldoende ruimte te geven en bij 
klachten thuis te blijven. 
 

 
 
 

Van de bestuurstafel: 
 
In de bestuursvergadering van 2 februari is o.a. gesproken over de Corona-
maatregelen waaronder het wel/niet toepassen van de QR-scan. In de nieuwsflits 
van 3 februari zijn de leden en vrijwilligers geïnformeerd over het toepassen van de 

QR-scan op advies van de gemeente. 
In de bestuursvergadering zijn ook de verschillende bestuurstaken besproken en is afgesproken 
wie welke taak in portefeuille neemt.  
Tenslotte is het “draaiboek bij gebruik van de Rietzanger” besproken. Dit draaiboek is opgesteld en 
aangepast naar aanleiding van gesprekken met de vrijwilligers.  
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdag 23 februari. Heeft u onderwerpen die u 
aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar 
marianne.club50plus@gmail.com of een van de andere bestuursleden.  
 
 
Ledenadministratie: 
We mogen weer een nieuw lid verwelkomen: Mevrouw W. Veenman  
Van harte welkom bij onze vereniging en we hopen u vaak te mogen 
begroeten bij onze activiteiten 
 

 
Helaas is een van onze leden op 12 februari overleden: de heer C. Groen in ’t Wout.  
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies. 
 

 
 
 
Contributie: 
Bij het jaarboekje vind u ook de rekening voor de contributie 2022. De 
contributie voor 2022 bedraagt weer € 12,00. Veel leden hebben een 
automatische incasso afgegeven. De penningmeester zal rond 18 maart het 
bedrag van € 12,00 gaan incasseren. We vragen de leden die geen 
automatische incasso hebben afgegeven om de contributie 2022 uiterlijk 31 

maart over te maken op bankrekening NL74INGB0007364674 met 
vermelding van uw naam en lidnummer of adres. 
 
 
 
 

 
 
hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!! 
 
Het bestuur van Club 50Plus Noorden. 
 

mailto:marianne.club50plus@gmail.com

