11-2020

Bij Cloeck en Moedigh wachten wij geduldig tot we ons spel
weer mogen spelen.
Oud-lid An van Balkom-van Kessel is overleden. Zij ruste in vrede.
Competitiestop NPC. Sluiting accommodatie tot nader order. Voorlopig geen boulen.
De ingrepen op ons sportieve leven en ons sociale bijeenzijn wordt danig gevoeld.
We moeten aannemen dat een en ander in ons voordeel uit zal werken.
In de tussentijd zijn we allemaal genoodzaakt de richtlijnen te volgen.
Uiteraard heeft corona ook haar invloed op het bestuur, dat vorige maand nog bijeenkwam,
maar vanaf nu ook dat niet meer kan.
Geduld schijnt een schone zaak te zijn, maar als dat te lang moet duren kan het toch meer en
meer irriteren.
Ons gezonde verstand daarentegen zegt: luister en doe wat er vereist is.
Het is niet anders en ergens dit of volgend jaar zullen we corona weer kunnen vergeten.
Tot dan, want er kan dan weer gebouled worden. Binnen of buiten: dat is de vraag.
Ofschoon het vandaag donderdag is en ik, als het normaal was, zou gaan boulen, heb ik geen
tijd. PSV en Feyenoord spelen en dat wordt uitgezonden. Er blijkt altijd een alternatief te zijn.
Met de pneumokokkenprik en de griepprik kan ik weer verder. Laat de toekomst maar komen.
Blijf allemaal gezond en geniet in aangepaste vorm.
Uit het bestuur
Subsidie TASO regeling is aangevraagd.
De clubkledingleverancier is gestopt. Een alternatief wordt mettertijd gezocht.
Het bestuur, Jan van de Loo

Leden
De ledenlijst is geüpdatet met de datum 1 november 2020.
Met dank aan André van de Nieuwenhof.
Huub van Abeelen

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 activiteiten

E-mail:
Coördinatie:

nieuwsbrief@cloeckenmoedigh.nl
Huub van Abeelen (06-51221438)
Anny Stobbe (06-29139234)

blz. 1 van 1

