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Nieuws 

Ondanks dat Corona nog altijd onder ons is kunnen we ons wat meer vrijheid permitteren. Voor ons geeft dit 
ook weer meer mogelijkheden. Diverse sporten zijn binnen ook weer toegestaan, echter wel met in 
achtneming van de nog altijd geldende maatregelen (1,5 meter, bij lopen mondkapje en bij klachten 
thuisblijven). Volledig sporten in groepsverband (zoals b.v. een potje volleybal op het einde van een gymuurtje) 
is nog niet toegestaan. Als u verder wilt weten of e.e.a. ook daadwerkelijk door kan gaan, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de contactpersoon van uw sportgroep. De overige activiteiten zoals die in het 
jaarprogramma zijn opgenomen gaan voorlopig nog niet door. Zodra e.e.a. wel weer mogelijk is hoort u dit van 
ons. 

 

Biljarten 

We hebben hier allemaal lang naar uitgekeken en starten weer met onze wekelijkse oefenavond op donderdag 
19:30 uur en op de dinsdagmiddagen in `t Paedje. We willen natuurlijk dat dit op een veilige manier verloopt. 
Met inachtneming van alle verdere maatregelen en protocollen: 1,5 meter, mondkapje etc., met corona 
gerelateerde klachten blijft u thuis. Het is te hopen dat het zo kan blijven! 

 

Puzzel 

Het verheugt ons dat er 64 inzendingen waren van de in de vorige bijlage vermelde puzzel. De oplossing was: 
Een nieuwe lente een nieuw geluid. 1 inzending was fout en 1 werd te laat ingediend. Uit de inzendingen heeft 
het bestuur 3 winnaars getrokken en deze personen hebben inmiddels een levensmiddelenpakketje 
ontvangen. De gelukkigen waren: Marian Kerkhofs, An Schonenberg en Nell Gubbels. De overige deelnemers 
hebben een chocoladetablet ontvangen. 

Ook nu kunt u weer aan de slag. Bij deze bijlage is een afzonderlijke puzzel toegevoegd. Mogelijk wel iets 
moeilijker dan de vorige, maar het moet te doen zijn. Ook nu worden er weer enkele prijsjes verdeeld over de 
inzendingen met de meeste goede oplossingen. 

Het bestuur wenst u veel puzzelplezier en hoopt u allen op korte termijn weer te kunnen begroeten bij een 
van onze activiteiten. 

Blijf gezond! 
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