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Beste leden, 

Corona 

Recent neemt het aantal besmettingen met het coronavirus weer toe. De regering scherpt het beleid 

weer aan en als bestuur moeten wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben daarom 

besloten om onder voorbehoud van verdere beperkingen die worden opgelegd voor de rest van 

2020 voorlopig alleen de volgende activiteiten doorgang te laten vinden: 

Donderdag 22 oktober    lezing Zummerepower. 

Zummerepower is de energiecoöperatie die zich vanaf 2013 inzet om bij te dragen aan 

milieubewustzijn, energiebesparing en voorlichting. Tevens kan zij ook bemiddelen bij de aanschaf 

van zonnepanelen. Ook kunnen er energiescans worden gemaakt waarbij het duidelijk wordt wat de 

mogelijkheden zijn om energie te besparen door bijvoorbeeld isolatie of minder energie gebruikende 

apparatuur. Aanvang 14.00 uur in de Bunt, toegang vrij. 

Filmmiddag 8 november 

Op zondag 8 november draaien we de film ‘Sunny Boy”. Dit is een aangrijpende film naar een boek 

van Annejet van der Zijl. Het is een waargebeurd verhaal dat speelt in de periode voor de tweede 

wereldoorlog en eindigt aan het einde van deze oorlog. Deze film duurt ruim 2 uur en begint om 

14.00 uur in de Bunt. In de pauze is er koffie of thee waarbij we strikt toezien op naleving van de 

regels omtrent corona. 

Proeverij in de Proeftuin 

Er hebben zich hiervoor veel leden aangemeld. In de Proeftuin kunnen maximaal 25 gasten tegelijk 

ontvangen worden. Daarom hebben we besloten om 2 avonden te organiseren. We zullen allen die 

zich ervoor hebben opgegeven een bericht sturen. Je kunt een voorkeur uitspreken voor         

donderdag 19 of vrijdag 20 november en ook de keuze aangeven voor vlees of vis als hoofdgerecht. 

Leden die zich in eerste instantie niet hebben opgegeven kunnen zich alsnog aanmelden, maar 

kunnen alleen deelnemen als er ruimte over is.  

Rabo clubsupport actie 

Met ingang van 4 oktober kunt u als lid van de Rabobank weer een stem uitbrengen op onze 

vereniging. Maakt u daar a.u.b. gebruik van. Het bestedingsdoel is dit jaar de ‘Dorpstuin’ die wij in 

2021 hopen te realiseren bij het zonnepark van Joep Veldkamp. Als u hulp bij het stemmen nodig 

hebt kunt u zich aanmelden bij Annie Hendriks, tel. 0493-494580. Bij voorbaat dank voor uw stem! 

          

Het bestuur. 

 

 


