
Terugblik 

Er is weer van alles gebeurd de 
afgelopen maand. 

In regering zijn weer 3 demissio-
nere ministers weg en uitzicht op 
een nieuwe regering is er nog 
niet.  

Maar gelukkig zijn er ook veel 
positieve dingen de afgelopen 
weken gebeurd.  

Bijvoorbeeld de 1,5meter regel is 
opgeheven!!! Ik kom hier verder-
op nog op terug. 

Een zeer geslaagd thema buffet, 
waarbij er weer volop genoten is.  
En een ieder echt weer buikje rond 
heeft gegeten. 

Oktober : Wordt ook wel de wijnmaand genoemd. 
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Vooruitblik 
 
Er staan weer leuke activiteiten 
op de kalender. 
 
De 1½ meter regel is opgehe-
ven!!! Hierdoor kunnen wij veel 
meer.                                              
In onze ruimte hoeven wij ons 
niet zo druk meer te maken over 
het aantal mensen in de zaal, 
mits er voldoende geventileerd 
kan worden.     

Natuurlijk zijn er nog wel re-
gels, want corona is nog niet 
verdwenen.                                               
Omdat wij onder buurthuis 
vallen zijn er voor de activitei-
ten geen QR-code verplichtin-
gen.         
Wel moet er voldoende ge-
ventileerd worden!! 
 

Er wordt geadviseerd om wel 
een aanwezigheidslijst bij te 
houden. 
Bij binnenkomst handen des-
infecteren!!!! 
 
En als laatste belangrijke punt. 
Voelt u zich niet lekker, blijf 
thuis. Niet voor uzelf, maar 
voor de ander. 
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Op verschillende plekken heeft u nu een QR-code 
nodig. 
Als je geen smartphone hebt kan het lastig zijn. 
 
Deze is op papier aan te vragen. 
 
Als je bent gevaccineerd bij een vaccinatiepunt van 
de GGD kunt je papieren versie aanvragen. 
Dit kan via telefoonnummer 0800 1421. 
Wat je dan nodig hebt is je burger-sofinummer (deze 
staat op je ID kaart) en de postcode. 
 
Voor een ieder die daar hulp bij wil. 
Vrijdag 1 en vrijdag 8 oktober, kunt u van 13.00 tot 
14.00 uur terecht in de zaal. 
Neem dan u ID-kaart mee en u postcode. 
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Veel groepen kunnen nu weer starten met hun activiteiten. 
Plusfit begint weer met de gym . Dit is op de woensdag. Gewoon weer op de 2e verdieping. 
De PCOB is ook weer gestart met de hun activiteiten in de zaal. 
De SVD eo heeft nog lopende afspraken op een andere locatie, maar dit is tijdelijke aard en komt 
daarna weer bij ons terug. 
De hobbyclub heeft ervoor gekozen om toch weer naar de huiskamer te gaan. 

Bericht van de  
bewonerscommissie 
 
Herinnering huisregels 
 
Geen fiets en in de openbare 
ruimte 
Geen spullen (dingentje) in de 
gang en voor de deur. 
Geen reclame en/of post bo-
ven op de brievenbussen leg-
gen 
Geen paper op en naast de 
container als deze vol is. 
Struiken  rondom het gebouw 

zijn vuilcontainers. 
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In de nieuwsbrief is altijd 
ruimte voor een ingezon-

den stukje. 
Dit kan van alles zijn.. 

Een foto, verhaaltje , ge-
dicht zijn. 

 


