Volgnummer: 2021-03

ZOOM-meeting
We hebben op zondag 24-01 een gezellige ZOOM-meeting gehad. In deze meeting hebben we een kijkje
mogen nemen in slagwerkatelier van Eric Crauwels.
Wat een passie! Eric heeft zeer veel trommels, stokken, onderdelen, etc. Maar ook kleine
slagwerkinstrumenten.
Zelfs een heuse studio is aanwezig. Heel erg leuk om te zien.
Ook werd er fanatiek meegedaan aan de quizvragen.

Wandeltocht.
Op 28 maart 2021 stond de jaarlijkse
wandeltocht gepland. Deze wandeltocht is
helaas geannuleerd i.v.m. de Corona-pandemie.
_____________________________________________________________________________________
De concertreis.
Het was de bedoeling om in 2020 een concertreis te maken naar Castricum.
Helaas, om bekende redenen hebben we de reis moeten annuleren.
Door hotel Akersloot (van der Valk) is de reservering omgeboekt naar mei 2021.
Maar helaas…………….
Het bestuur heeft hierover nagedacht en het
besluit genomen om ook de reservering voor
2021 te annuleren.
De situatie rond Corona is op dit moment
allemaal te onzeker. We willen absoluut geen
risico nemen omdat veel deelnemers dan nog
niet ingeënt zijn. Bovendien is reizen per touringcar aan strenge regels gebonden. Ook het eten in het
restaurant en contact leggen met de vereniging in Castricum zal niet makkelijk zijn.
Allemaal redenen om het reisje voor 2021 definitief af te zeggen.
De werkgroep heeft inmiddels weer contact gehad met hotel Akersloot.
Er is een nieuwe datum vastgelegd.
De reis staat nu gepland voor het Hemelvaartsweekend van 26, 27 en 28 mei 2022.
Laten we hopen dat deze derde boeking uiteindelijk wel door kan gaan.
Hopelijk is de uitdrukking “Driemaal is scheepsrecht” voor onze vereniging van toepassing.
We houden jullie op de hoogte.
_____________________________________________________________________________________
Stempelkaart Plusmarkt.
De spaaractie bij de Plusmarkt loopt nog steeds. We hebben al
een aardig bedrag bij elkaar gespaard.
Heb je geen spaarkaart of is deze vol?
Deze kunnen afgehaald worden bij Alexandra Scheren,
Eindstraat 17 in Schinveld. Bedankt!

