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Nieuwsbrief maart 2021. 

 

Beste leden, 

 
Heeft u de Friese doorlopers nog uit het vet gehaald en samen aan de stok een paar rondjes 

over onze Thialf ijsbaan gezwierd? Of heeft u afgelopen weekend, gewekt door de vroeg 

fluitende vogeltjes al een lentewandeling gemaakt langs alle krokusjes? 

Wat een bijzondere week hebben we achter de rug: temperaturen die van -18 naar +15 

graden gingen Ook in de rechtszaal liepen de gemoederen hoog op waarbij de avondklok 

bijna afgeschaft werd. 

Gelukkig mogen we sinds 3 maart weer naar de schoonheidsspecialiste en de kapper. 

Helaas blijven de avondklok en de bezoekregeling onverminderd gehandhaafd, blijft de 

Schakel gesloten en kunnen we nog steeds niets ondernemen. 

 

We moeten de jaarvergadering uitstellen tot april of mei; de activiteiten die we verder in 

de loop van het jaar gaan inplannen zullen we verbinden aan het heugelijke feit dat onze 

vereniging op 21 december 50 jaar bestaat! 

 

Zijn er leden die aan dit jubileum mee willen werken of ideeën hebben dan houden wij ons 

aanbevolen: u kunt contact opnemen met voorzitter Hans van Gaalen tel: 073-5476949 

liefst na 17.00 uur. 

We mogen en willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Het is een mooi vooruitzicht om weer veel leden te ontmoeten na alles wat we al achter 

onze kiezen hebben gekregen. 

 

Na vele jaren door sneeuw, regen en op hete zomerdagen onze bladen “De Ons” en de 

Nieuwsbrief te hebben bezorgd was voor Miet vd Heuvel te tijd gekomen om het een 

“stapje” rustiger aan te gaan doen. Wij hebben haar een mooie bos bloemen gegeven, 

bedankt Miet! 

 

Verder vragen we u allen wanneer u iemand kent die ziek is dit door te geven aan een van 

de bestuursleden zodat we daar aandacht aan kunnen schenken . 

Tot slot: hou nog even vol we staan aan het begin van een nieuwe start. 

 

Tot spoedig bij een of andere activiteit in De Schakel. 
 


