
 

Nieuwsbrief Kerst 2021 en Nieuwjaar 2022 

Beste medebewoners,  

Ondanks de hoge vaccinatiegraad blijft het Corona-virus rondgaan in Nederland,en steeds komt er 

een andere mutatie bovendrijven die weer maatregelen tegen verdere verspreiding noodzakelijk 

maakt. Deze maatregelen, die voorlopig tot 14 januari 2022 gelden, treffen ons nu allemaal, Het 

Veerhuis gaat nogmaals dicht voor alle activiteiten. Dit is een bittere pil, maar we hopen dat er hierna 

weer een lichtpuntje komt, zodat we onze activiteiten rondom het Veerhuis weer kunnen hervatten. 

Van de leden administratie: 

Verhuisd: Mevr. G. Dekker ( nr. 68 ) en Mevr. H. Esser ( nr. 136 ) 

Kroondata huwelijk: 

Op 1 december wapperde de vlag voor de fam. A. Andrea – Staal ( huisnummer 69 ) wegens hun 55-

jarig huwelijk 

Kroondata jarigen: 

80 Jaar: Op 26 december Mevr. M. Aarbodem – Piekaar ( huisnummer 97 ) 

Nieuwe lid: 

Mevrouw F. Kroeze ( huisnummer 49 )  

Inmiddels zijn de appartementen met de nrs. 68, 136 en 143 weer bewoond of hebben een nieuwe 

huurder, de bewonersvereniging hoopt dat de nieuwe bewoners ook lid worden van de 

bewonersvereniging zodat zij ook kunnen deelnemen aan de diverse clubjes. 

Van de bestuurstafel: 

Helaas kunnen het geplande Kerstbuffet en de Kerstliedjes en voordracht avond wegens de corona-

beperkingen niet doorgaan. Ook de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari komt te vervallen.  

Om het leed enigszins te verzachten heeft het bestuur in de vlaggenstok een lichtjes kerstboom 

aangebracht en omdat de boom niet voor iedereen zichtbaar was een tweede op het binnenterrein. 

Er zijn veel positieve reacties bij het bestuur binnengekomen, het is zeker voor herhaling vatbaar. 

Inmiddels is ook de Kerstattentie rondgebracht en we hopen dat u van de krans en chocolaatjes 

geniet. 

 

 

 



Voor het weer in orde brengen van de Jeu de Boules baan is bij 2 bedrijven offerte aangevraagd en 

we hopen dat dit in het nieuwe jaar snel uitgevoerd wordt.  

Ons lid Joost Kuipers is bezig om een nieuwe website voor de vereniging te maken, voordat alles 

operationeel is duurt het wel even, maar we hopen dat het medio 2022 gereed is.  

 

Clubjes nieuws: 

Van de Klaverjasclub: Het is niet de bedoeling dat er tijdens de klaverjaswedstrijden op 

woensdagmiddag bezoekers aan de bar komen. Dit stoort de concentratie van de klaverjassers. 

Graag uw medewerking hieraan. 

Van de damesgymclub: Als er weer van het Veerhuis gebruik gemaakt kan worden, zouden er graag 

een paar leden bij kunnen, het groepje wordt anders te klein. 

 

Bedankje: 

Familie Andrea – Staal bedankt de vereniging voor de bloemen en de visbon, ook alle 

medebewoners die de mooie kaarten gestuurd hebben voor hun 55-jarige huwelijksdag 

 

 

Het bestuur wenst alle leden ondanks de vervelende omstandigheden 

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2022 

 


