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Van de Voorzitter 

  

De lente is in aantocht, het vaccineren verloopt voorspoedig en de klok wordt volgend 

weekend weer verzet. We zijn eindelijk weer op de weg terug. Deze week de 

persconferentie natuurlijk even afwachten maar we hebben goede moed. De online 

soos is een succes, de deelnemers zijn enthousiast. Jammer dat er niet meer mensen 

en woongroepen meedoen. Alle deelnemers zijn enthousiast over het feit dat ze elkaar 

weer zien en spreken. De quiz of het bingo is dan een leuke toevoeging. Maar vooral 

het weer meer contact hebben met iedereen geeft een positieve vibe. Verderop in de 

nieuwsbrief kun je meer lezen over de foto fietstocht die we aan het organiseren zijn. Wij blijven bezig met 

ideeën om activiteiten te kunnen doen. Zodra het kan gaan we met de soos desnoods in kleine groepjes weer 

fysiek aan de slag. Degenen die graag breien en haken, of borduren denk er maar vast over na, want ook daarmee 

gaan we in het nieuwe seizoen beginnen. Zo zien jullie dat we jullie zeker niet vergeten, allerlei ideeën worden 

intussen uitgewerkt. Zodra daar meer over te melden valt, dan horen jullie dat van ons. Voor nu blijf allemaal 

gezond en blijf positief (behalve dan van corona :-).          Tot snel 
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Patricia Meijer overleden 

Op 25 december 2020 is ons lid Patricia Meijer overleden. Zij overleed in de leeftijd van 63 jaar. 

Helaas ontvingen wij dit bericht te laat om dit in de nieuwsbrief van januari te kunnen opnemen. Op zaterdag 2 

januari is in besloten kring afscheid genomen van Patricia.  

 

 



 

 

 

Opgeven fietsactiviteit 

 

Een nieuwe activiteit in een nieuwe tijd. 

Zoals je in het voorwoord van onze voorzitter al hebt kunnen lezen willen we een fietstocht organiseren voor jullie. 

De datum van deze tocht is nog niet bekend maar wij hopen dit in april of mei te kunnen organiseren. Als de 

maatregelen m.b.t. corona iets versoepelen dan is het mogelijk om de activiteit door te laten gaan. Uiteraard zal dit 

gebeuren met de op dat moment geldende regels. 

 

Wat is de bedoeling? 

We willen vanuit verschillende vertreklocaties in onze regio een fietstocht organiseren. De fietsgroepen komen na 

een fietstocht op een centrale plaats bijeen. Op deze plaats wordt gezorgd voor een heerlijke picknick. Uiteraard 

voldoen we aan alle regels die dan gesteld worden. Nadat we lekker gegeten, gedronken en gekletst hebben dan is 

het weer tijd om naar huis te gaan. 

 

Kun je zelf fietsen, ben je in het bezit van een duo-fiets of een 

rolstoelfiets dan kun je zeker meedoen. Hiervoor moet je je wel 

aanmelden. Heb je dit allemaal niet dan kun je je ook aanmelden.  

Wij gaan dan proberen om een fiets, duo-fiets of rolstoelfiets te 

regelen. Dat kunnen we niet 100% toezeggen maar we zullen er alles 

aan doen om het te regelen. Ook hebben we voldoende vrijwilligers 

dus dat kan het probleem niet zijn. En ja hoor, de deelname is gratis. 

 

Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers is het dus noodzakelijk om je aan te melden. 

Dit kan door een mailtje te sturen naar kansplusgemert@hotmail.com. 

Geef aan je naam en of je in bezit bent van een eigen fiets met eventueel begeleider. 

 


