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Eindelijk is het zover: stapje voor stapje terug naar de ons bekende tijd. Zoek de muntjes
maar op. Die zijn het nog steeds waard om in te wisselen bij de bar. Kwijt?
Alleen met Cl & M muntjes aan de bar betalen!!
Boulen weer mogelijk. Kantine weer open. Binnen-boulen niet mogelijk.
Een derde van onze leden heeft in de afgelopen periode het spelen onder voorwaarden gezien,
gehoord, beleefd en ervaren.
En complimenten over de uitvoering, alsof we niet anders gewend waren.
We weten intussen hoe het moet en nu gaan we langzaam terug naar de normale situatie.
Je zou er flexibel van worden op onze leeftijd. Gelukkig blijft de belangrijkste voorwaarde nog
steeds overeind, wen er maar aan, want dat blijft nog wel effe:
AFSTAND NAAR ELKAAR BINNEN EN BUITEN 150 CENTIMETER!!!!!!!!!!!! ONTSMET!!!!!!

Bestuursmededelingen
Deskundige leden hebben buitengewone prestaties verricht. Nog niet gezien? Ga eens kijken.
De buiten-accommodatie is gerenoveerd qua terras en ameublement. Een sieraad voor de
omgeving en voor onze club. Dank aan al die enthousiaste leden: een prestatie van formaat.
Daarom heeft het bestuur ook maar weer eens vergaderd. Uiteraard was corona daarin de
hoofdmoot, maar ook de volgende punten waren aan de orde:
- De penningmeester heeft uiteraard minder inkomsten, maar kan uit de reserves putten.
- 7 teams zijn ingeschreven voor de NPC. Indeling is bekend gemaakt. Binnenbanen bij 150
centimeter afstand telkens een tussenbaan vrijhouden. Ruimte dus beperkt tot 1 team.
- Frans Fransen heeft met enkele leden gekeken hoe om te gaan met een niet meer gesloten
kantine. Naast afstand houden, looproutes, openingstijden e.d. nogal wat om na te denken.
Maar ze zijn geslaagd met hun originele oplossing.
- De verbetering van de ventilatie wordt verder besproken met deskundigen. Bij corona is
luchtverversing essentieel. Deuren en ramen open. Geen luchtcirculatie!!
- De elektrische installatie is gekeurd. Acties zijn vastgelegd en worden nog dit jaar
aangepakt.
- Sjaantje is op zoek naar uitbreiding van de poetsassistentie. Daarom deze oproep: Help!!
Vernieuwd corona-protocol per 01-07-2020: Kantine open tijdens het boulen, sluiting om
12.00 op woensdagmorgen, maandag en dinsdagmiddag om 16.30 en donderdag- en
vrijdagavond om 22.30. Laatste ronde 15 minuten voor eindtijd!!
Zowel in kantine als in de binnenhal kan bij slecht weer op de openingstijden ook genoten
worden van een drankje, let op 150 cm en looproutes. Ramen en deuren open.
Lucht verversen moet, echter geen recirculatie.

Afstand, Ontsmet, Afstand, Ontsmet, Afstand, Ontsmet, Afstand, Ontsmet.
Het bestuur dankt alle leden voor het getoonde begrip tijdens deze crisis, het werk dat weer
verzet is en de positieve opstelling tijdens het spelen onder voorwaarden. Complimenten!
Het bestuur ,
Jan van de Loo
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Agenda
Hervatting van vrije speelmogelijkheden, wedstrijden, clinics e.d. zal eerst na uitsluitsel van de
autoriteiten, de NJBB en het bestuur van Cloeck en Moedigh bekend worden gemaakt.
Dag

Melden

Aanvang

Omschrijving

Opmerking

GEEN Wekelijkse activiteiten
Afwijkende activiteiten : melden bij de accommodatie 10 minuten voor aanvang.
Namen worden genoteerd voor eventuele controle achteraf.
maandag
13.50
14.00
Boulen onder protocol, Jan v d Loo
Einde 16.30
dinsdag

13.50

14.00

woensdag

09.30

0930

donderdag
Vrijdag

19.20
19.20

19.30
19.30

Boulen onder protocol, Andre v d
Nieuwenhof
Boulen onder protocol, Jan Verhagen

Einde 16.30

Boulen onder protocol, Hennie v Eck
Boulen onder protocol, Frenk v Mierlo
en Trudy v d Hagen

Einde 22.30
Einde 22.30

Einde 12.00

Verroest!
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