Nieuwsbrief oktober 2021
Beste leden van de dorpsvereniging,
Hier is er weer eentje… Een nieuwsbrief van De Schrijvershoek. We hopen dat het goed gaat met een
ieder. En… We mogen en kunnen weer activiteiten organiseren!
Dit jaar had een jubileumjaar moeten worden. De Schrijvershoek bestaat dit jaar nl. 25 jaar. We hadden
dit graag groots met jullie gevierd, zoals we in de eerdere nieuwsbrief ook al aangegeven hebben. Maar
helaas, de coronamaatregelen hebben ons dit jaar toch ook grotendeels in de greep gehad.
Wat gaan we dan nog wel doen dit jaar en wat hebben we gedaan?
Inmiddels hebben we dit jaar een paar fietstochten georganiseerd en we zien daarin een stijgende lijn
qua aantal deelnemers. Daar zijn we erg blij mee!
Op 23 oktober 2021 organiseren wij een bingo in De Broeckhof. De zaal gaat open om 19.00 uur en de
bingo start om 19.30 uur. De kosten bedragen € 7,50 voor heel boekje inclusief één superronde. Indien
u een extra kans wilt maken in de superronde kunt u deze voor € 1,50 bijkopen. Wij verzoeken u
vriendelijk contant te betalen. N.a.v. de persconferentie op dinsdag 14 september, is de Broeckhof
verplicht om vanaf 25 september met een Coronatoegangsbewijs te werken. Via de CoronaCheck-app
controleren zij bij entree of u aan één van de onderstaande drie voorwaarden voldoet:
-

een recente negatieve testuitslag;
een vaccinatiebewijs, dat aantoont dat je volledig gevaccineerd bent tegen COVID-19;
een herstelbewijs, als je kort geleden hersteld bent van COVID-19.

Voor de bingo kunt u zich vooraf per mail opgeven: secretariaat.schrijvershoek@gmail.com. Vergeet
niet om aan te geven met hoeveel mensen u komt!
Ook is het de bedoeling dat wij in november nog een activiteit gaan organiseren. Naar verwachting zal
dit een kinderdisco worden. Houdt daarvoor de Facebookpagina en de website in de gaten!
Daarnaast willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.
Voor het organiseren van activiteiten zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De laatste jaren merken wij
hierin een afname. Helaas kunnen we zonder vrijwilligers geen activiteiten organiseren. Mocht u zich
geroepen voelen ons te willen helpen… GRAAG! Wij ontvangen vrijwilligers met open armen. Voor
meer informatie kunt u mailen naar: secretariaat.schrijvershoek@gmail.com.

Daarnaast zijn we op zoek naar bestuursleden. We zijn op dit moment met vier personen. We hebben
er graag een paar krachten bij. Er zijn meerdere opties mogelijk: het organiseren en begeleiden van
activiteiten, meedenken in de planning hiervan of juist liever achter de schermen een rol.
De keuze is reuze! We vergaderen één keer per maand (met uitzondering van augustus) in De
Broeckhof. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar het eerder genoemde e-mailadres.
Middels de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd uw e-mailadres door te sturen zodat wij kunnen
digitaliseren en de nieuwsbrieven per mail rond kunnen sturen. Mocht u dit nog niet hebben gedaan
willen wij u nogmaals vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. U kunt dit doen via bovenvermeld emailadres onder vermelding van uw naam.
We zien u graag op de bingo op 23 oktober dan wel tijdens een andere activiteit.
Het bestuur

