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Langs deze weg een bericht van 
uw activiteitencommissie. 

 

 

 

 

 

 

U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de 
bestuurskamer voor vragen of opmerkingen.  



 

 

  CORONA UPDATE   

Gelukkig kwam gisteravond het verlossende woord dat van premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jong. We 
mogen verder gaan versoepelen. 

Dit houdt vanaf 26 juni 2021 voor onze vereniging in dat we alleen de basisregels moeten blijven volgen.  

 Houd 1,5 meter afstand. 
 Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog.  
 Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 

Tot die tijd bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldige coronaregels.  

  AUTODEEL VAN TOEGANGSHEK  

Zoals al eerder vermeld in de berichten uit het bestuur is er door het bestuur besloten dat het autodeel (dit 
is het grote deel wat je open moet maken om met de auto binnen/buiten te komen) ook overdag gesloten 
blijft.  We willen u graag meenemen waarom we dit besluit hebben genomen.  
 

1. Veiligheid – inbraken  
Er is geconstateerd dat er meerdere malen met auto’s rond gereden wordt door mensen die hier 
niet thuis horen. Volgens de politie zijn dit inbrekers die zoeken naar een goeie locatie om hun slag 
te slaan.  

2. Er wordt door niet leden geparkeerd op de invalidenplekken zonder invalidekaart.  
  
Iedereen die lid is van onze vereniging heeft een sleutel en kunnen wanneer noodzakelijk het autodeel van 
het hek zelf openen. Een kleine moeite voor meer veiligheid en controle op onze vereniging.  
 
 
 
 

  HULP GEZOCHT 

De vereniging is opzoek naar een vaste schoonmaakploeg die gaan 
werken volgens rooster voor de gebouwen op de zaterdagochtend. Dit 
kunt u als lid doen i.p.v. uw tuinbeurt. Deze schoonmaakploeg staat onder 
leiding van Rick Bakker. 

Als lid kunt u zich hiervoor aanmelden via secretaris@atvdeuithof.nl  

 

  



 

   LANGS DEZE WEG EEN BERICHT VAN UW ACTIVITEITENCOMMISSIE. 

 
Ons verenigingsleven verkeert, voornamelijk door de Coronaregels, in zwaar weer. Door alle te nemen 
voorzorgsmaatregelen verdwijnt langzaam een beetje het “verenigingsgevoel”.Laten we er met z’n allen voor 
zorgen dat dit gevoel blijft bestaan. We zijn een sterke vereniging, samen komen we er wel door heen. 

Gelukkig komen er meer en meer versoepelingen, zodat het langzaam weer wat gezelliger 
wordt op onze tuin. We hebben nog steeds te maken met regels en wij kunnen dus nog niet 
veel organiseren, maar er zijn ook dingen die we wel kunnen doen. 

 

Op Zaterdagavond 17 Juli organiseren we een avondwandeling olv Jacky Durand, na afloop is er 
nog een kleine versnapering en een kort samenzijn bij een kampvuur. 

 

Op Zondag 25 Juli is er de jaarlijkse fotopuzzeltocht op ons terrein. Jeffrey Lek zet deze 
altijd op vakkundige wijze in elkaar. Een prima manier om onze tuin nog beter te leren 
kennen. 

 

Op Zondag 1 Augustus zijn we van plan om een stuk te gaan varen. Henny Satter 
zal zorgen dat we onderweg wat te drinken en knabbelen kunnen kopen. U kunt 
zich dmv de inschrijflijst op de bar opgeven. De eigen bijdrage zal 10,00 bedragen. 

 

Zondag 8 Augustus organiseert Joke Heemskerk een fietstocht met een 
verrassingsbestemming. Joke doet dit al jaren en weet de leden altijd weer te 
plezieren.Dat wordt vast weer een gezellige dag. Ook hiervoor geeft u zich op 
dmv een inschrijflijst op de bar. Kosten zijn hier niet aan verbonden. 

 

Zondag 15 Augustus zal er een jeu de boules toernooi gehouden worden. Ellen 
en Ria hebben hier ervaring mee. Aangezien zij tijd overhouden (de bingo kan 
nog geen doorgang vinden) hebben we hun bereid gevonden dit te organiseren. 
Het ligt tevens in de bedoeling om te bekijken of we de club wat uit kunnen 
breiden. Heeft U geen ballen, geen probleem.Wij hebben extra sets. 

 

Wij hebben nog veel meer ideetjes om wat te organiseren maar zijn gebonden aan de Coronaregels. Aangezien er 
te verwachten valt dar er meer versoepelingen aankomen hoor U hier later meer over. Wij denken hierbij aan de 
kaartavonden, sjoeltoernooi, darts toernooi, een loterij enz, enz…. 

Wij brengen U tzt op de hoogte. Voor nu hopen we U te zien op een, of alle, activiteiten. 

Met vriendelijke groet,  

De Activiteitencommissie 


