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Extra Nieuwsbrief  

 

      Uden, 1 juli 2020 

 

Beste leden, 

De meteorologische zomer is onlangs begonnen maar we zijn in april, mei en juni al een beetje 

verwend met fraai voorjaarsweer. Dat was maar goed ook! Velen van ons waren aan huis 

gekluisterd vanwege de corona crisis die ons land en de wereld teistert. Enkele leden zijn door 

het virus helaas overleden en dat stemt ons nog altijd droevig. Er vinden gelukkig 

versoepelingen plaats en als we daar nou verstandig mee omgaan hopen wij met zijn allen dat 

het goed gaat komen. Nu nog een vaccin dan zijn we helemaal tevreden! Dat gaat toch stiekem 

nog even duren en ondertussen kunnen wij met ons allen gewoon niet datgene doen wat we 

gewend zijn. Erg narrig allemaal. 

Busreisje gaat niet door 

Het tussenkopje zegt het al, het busreisje van 19 augustus gaat niet door! De reiscommissie heeft 

het bestuur geadviseerd en na goed overleg met busbedrijf EMA besloten de dagtocht van 2020 

te cancelen. Simpelweg omdat de animo gering was en we deze reisjes maken omdat het 

gewoon een gezellig dagje uit moet zijn. Toch? Nou, met allemaal 60 plussers met mondkapjes 

op in de bus en 1,5 mtr afstand in horecagelegenheden en terrassen gaat dat ‘m in ieder geval 

níet worden. Busmaatschappij EMA had begrip voor onze argumentatie waarop onze 

reiscommissie bij het reisbedrijf heeft aangegeven dat we de trip doorschuiven naar 2021. 

September social 

Het is pas juli en we hebben nog een paar maanden te gaan, maar over het al dan niet doorgaan 

van de september social is op dit moment nog niets te zeggen. Het bestuur houdt een vinger aan 

de pols en staat in nauw contact met de basisleiding over de mogelijkheden. U wordt hierover 

tijdig geïnformeerd. 

Blijft dat we allemaal te maken hebben met een hele vreemde situatie. Het liefst zouden we de 

klok terug willen draaien, maar dat kan helaas niet. Gelukkig doen we het met zijn allen goed en 

dat wordt duidelijk door de versoepelingen. Stel je voor dat we weer een lock down krijgen! Ik 

moet er niet aan denken en ben op gepaste wijze voorzichtig. U ook?  

Dan gaan we nog sneller de goede kant op en hoop ik u samen met  

het bestuur in goede gezondheid zo spoedig mogelijk te zien en te  

spreken. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

Gerard van der Hoeven 
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