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Geachte leden, 
 
Het is alweer een poosje geleden dat wij u hebben geschreven, maar we zijn u zeker niet 
vergeten. Hopelijk bent u de afgelopen periode in goede gezondheid doorgekomen. U krijgt 
hierbij een virtueel bloemetje van ons.  
 
Langzaam maar zeker komt de maatschappij weer op gang. Het wordt weer makkelijker onze 
familie, vrienden en kennissen op te zoeken, We kunnen weer naar het terras, theater en musea, 
we kunnen weer sporten, maar alles nog steeds op anderhalve meter afstand. En voorlopig alleen 
nog met beperkingen van het aantal aanwezigen: 30 tot eind juni en daarna maximaal 100. 
 
We weten nog niet welke invloed deze versoepeling inhoudt voor de verspreiding van COVID-
19. Er wordt rekening mee gehouden dat we later in het jaar toch weer een toename van het 
aantal Corona ziektegevallen zullen zien.  
 
U zult begrijpen dat het ondanks de positieve ontwikkelingen op dit moment lastig is deze zomer 
een grote activiteit als de dagtocht te plannen. Er zijn te veel onzekerheden en we hebben daarom 
besloten de dagtocht niet door te laten gaan. We moeten ook rekening houden met de 
risicoleeftijd van onze leden en om met zijn allen in een bus te gaan zitten lijkt ons op dit 
moment nog een te groot risico.  
 
Ook voor de rest van het jaar blijft de onzekerheid bestaan, maar het is zeker onze intentie om dit 
jaar nog een activiteit te organiseren. We denken dan aan een verlate ALV in combinatie met de 
Reünie Social. De datum weten we nog niet, maar we richten ons op 6 oktober of 18 november. 
Die data staan toch al in uw agenda. 
 



We gaan nu langzaam maar zeker de vakantieperiode in. We zullen als bestuur ergens in 
augustus besluiten of en wanneer we de laatste activiteit van het jaar organiseren. U hoort dat dan 
zo snel mogelijk van ons.  
 
Stay safe!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur,  

 
Ton Bijl 
Secretaris 
 


