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Beste leden in de vorige nieuwsbrief melde ik dat er waarschijnlijk in de maand 
mei weer een nieuwsbrief zou komen met hopelijk beter nieuws. We hebben als 
bestuur even afgewacht of er eventueel nieuws zou zijn en wat meer 
mogelijkheden om bijvoorbeeld de zomerbeurs weer te kunnen houden. Helaas is 
dit niet het geval en mag je tot 1 juli niets ondernemen in verenigingsgebouwen, 
daarna is er waarschijnlijk wat meer mogelijk alleen wel met een afstand van 1,5 
meter. Een vogelbeurs is dan niet te organiseren. We zullen dus tot 1 september 
geen activiteiten in ons gebouw hebben. Er is dit jaar ook geen braderie in Oude 
Wetering en geen eerste contactavond in augustus. 
Het is te hopen dat we op 12 september weer een vogelbeurs kunnen 
organiseren. Mocht dit niet zo zijn dan krijgen de leden van tevoren te weten dat 
het niet door gaat. 
We hebben deze nieuwsbrief toegevoegd aan het info blad wat u eerder ontvangt 
dan normaal.  Alle info daar in is natuurlijk onder voorbehoud wat betreft 
organiseren van diverse activiteiten. 
Nu we elkaar niet zien denkt uw wel even aan het bestellen van ringen eerste 
ronde met aflevering oktober is al geweest de tweede kunt u nog bestellen 
aflevering december info natuurlijk in het info blad. 
Aanstaande juli word uw voorzitter 50 ik had wel een leuk feestje ingedachte 50 
jaar en 50 jaar in de Hoolboomstraat is best bijzonder helaas gaat dat niet door 
maar er komen vast nog veel feestjes waar we elkaar wel weer de hand kunnen 
geven en omhelzen we wachten het nog maar even af. Al merk ik wel dat bij vele 
het geduld goed op de proef word gesteld. Veel belangrijker is dat ieder in een 
gezonde toestand deze tijd doorkomt. 
Wens ik uw en uw vrouw/ man en andere familieleden een hele fijne vakantie toe 
namens het bestuur ook al zal dat anders zijn dan andere jaren. Wees verstandig 
zoek het niet op en blijf thuis als je je even niet helemaal goed voelt dan zien we 
elkaar vast weer in september en kunnen we hopelijk dichter dan 1,5 meter bij 
elkaar komen. 
  
Tot ziens u namens uw voorzitter : 
Hans van Egmond.  
       
 

 

 

 


