NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Beste leden,
Onlangs hee. het ZijAc4ef bestuur, ondanks Corona, toch vergaderd in de buitenlucht en op
afstand.

Het is heel jammer dat er geen ac4viteiten kunnen plaatsvinden, maar stel je toch eens
voor…………………..
Wat als er geen corona was geweest.
Dan zouden we op vrijdag 24 april rond kwart over negen in de bus gestapt zijn voor onze
excursie naar Zaltbommel.
Het mooie weer was besteld, kortom alles was tot in de puntjes geregeld.
Wij, het bestuur, hadden een mooi plan voor u uitgewerkt en wij waren het Bommelslied al aan
het in studeren. Alle 11 coupleJen!!
U weet wel,

In die grote stad Zaltbommel
Heerste grote watersnood
En zo menig arme drommel
Die niet zwemmen kon ging dood
En te midden van die rommel, rommel
Dreef de torenspits van Bi Ba Bommel
En te midden van die rommel, rommel
Dreef de torenspits in ’t rond
We hadden kunnen genieten van een kopje koﬃe met wat lekkers er bij op De Markt, heerlijk
ziJend in de zon op het terras.
Lunchen met uitzicht op de Waal en………………… ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
En wat te denken van donderdag 28 mei. We zouden op de ﬁets gestapt zijn voor een leuke
ﬁetstocht met een bezoek aan twee mooie tuinen. We zouden hebben genoten van alle mooi
gekleurde planten en bloemen en ons hebben laten verrassen door alles wat groeit en bloeit.
Zelfs de weersgoden waren ons die dag guns4g gezind. Want ﬁetsen en ZijAc4ef staat niet al4jd
garant voor mooi weer.
En dan als afslui4ng van het seizoen, op dinsdag 16 juni, golfen in the dark, in Woerden, met een
hapje en een drankje. We weten zeker dat het allemaal heel gezellig zou zijn geweest.
Helaas……………het mocht niet zo zijn.
Maar toch leuk om te bedenken hoe het had kunnen zijn.
Volgend jaar gaan we het gewoon weer proberen.

Omdat wij jullie toch graag op de hoogte willen houden, sturen we jullie de door ons geplande
data voor het nieuwe seizoen. Helaas weten wij nu nog niet wat wel en niet doorgaat, vanwege
alle geldende Corona maatregelen.
Als we weer veilig iets kunnen organiseren, maken we dat via de Nieuwbrief bekend en dan
krijgen jullie uiteraard ook details.
Data ac&viteiten seizoen 2020/2021
Ma. 7 sept. 2020

openingsavond,

Za. 3 okt. 2020

snertwandeling, i.s.m. ijsclub Mon7oort,

Vrij. 20 nov. 2020

diner,

Do. 17 dec. 2020

ac9viteit in het kader van de naderende kerst,

Ma. 18 jan. 2021

jaarvergadering, met na de pauze een leuke lezing,

Woe. 24 feb. 2021

hersen6kamp,

Do. 25 mrt. 2021

crea avond, paasdecora9e,

Di. 21 apr. 2021

excursie , Zaltbommel

Do. 27 mei 2021

tuinenbezoek

Woe. 16 jun. 2021

seizoensafslui9ng, strandwandeling

Tot slot nog wat foto’s van Mon\oort. Weet u waar dat is?
De antwoorden vermelden we in de volgende nieuwsbrief.
Blijf gezond en maak er op gepaste afstand een mooie zomer van.
Hartelijke groet,
Bestuur ZijAc4ef Mon\oort

