Sittard augustus 2020

Beste dames,
Zoals beloofd, sturen we jullie een update over de jaarplanning einde 2020.
Helaas is het coronavirus nog onder ons en zijn we genoodzaakt de meeste activiteiten uit te stellen.
De lezingen in de Soos en twee bijeenkomsten in de Oase hebben we daarom voor 2020 jammer
genoeg moeten annuleren.
Wat wel doorgang vindt, zijn de leesclubs (3). Vanaf juli komen zij weer maandelijks bij elkaar in het
Oranjehotel waar goed rekening wordt gehouden met de coronaregels.
De wandelclubs zijn ook al gestart. Zij maken zelf goede afspraken volgens de corona richtlijnen
Ook de fietsclub is weer gestart in augustus. Zij hebben er 50 km opzitten. Tot volle tevredenheid van
de aanwezige leden.
Lief en leed heeft vanaf eind maart geen bezoekjes meer afgelegd i.v.m corona. Wel hebben de
dames telefoontjes gepleegd met enkele leden en kaarten gestuurd.
Vanwege het teruglopend ledental van de bridgeclub is besloten deze club ( tijdelijk) op te heffen.
Als er weer meer aanmeldingen zijn en corona verleden tijd is, kan de club weer worden opgestart.
Het koffie-uurtje kan voorlopig geen doorgang vinden vanwege organisatorische redenen. Zonder
aanmeldingen vooraf is het moeilijk om plaatsen te reserveren op veilige afstand.
Omdat zingen nog niet mag van overheidswege is het koortje nog op non-actief.
De kunstclub kan helaas nog niet doorgaan. Leden die de contributie voor 2020 hebben betaald,
kunnen het bedrag laten staan tot in 2021. We hebben alleen een excursie gehad in januari. Een
aantal mensen hebben de activiteit voor maart j.l. betaald, dit bedrag kan blijven staan voor een
eventuele excursie in 2021. Het kan zijn dat u geen gebruik meer wilt of kan maken van een
kunstactiviteit in het komende jaar. In dat geval kunt u uw geld terugvragen via Gonnie Goessen
tel.nr. 4514418 of per mail: h.goessen@home.nl
20 November kunnen jullie wel naar de film. De beentjes van sint Hildegard (met Herman Finkers).
Je moet digitaal je kaartje kopen. De film staat tegen die tijd vermeld in het filmaanbod van Foroxity.
degene die geen computer heeft, kan contact opnemen met Toos Latour.tel.: 4525185 De prijs is €
10,50 ( incl. koffie-thee met vlaai). Vanwege het bestellen van de vlaai door Foroxity is het de
bedoeling dat je even doorgeeft aan Toos (vóór 17 november) of je naar de film gaat op 20
november. tlatour@home.nl Regels Foroxity i.v.m corona: Er moeten altijd twee zitplaatsen open
blijven naast je. Je naam wordt geregistreerd op vrijwillige basis in geval van besmetting voor het
bron- en contactonderzoek. Aanvang film: 13.30 uur
Contributie 2021
LET OP! Komend jaar hoeft u geen contributie te betalen.
Afgelopen jaar heeft u veel misgelopen. Hopelijk komen er volgend jaar wel weer activiteiten.

Mededeling: Eén van onze leden maakte ons erop attent dat er gratis vervoer is vanaf het
Zuyderlandziekenhuis Sittard naar Zuyderland Heerlen en andersom. Van 8.30u tot 17.30 u.
Kijk op www.zuyderland.nl/patiëntenvervoer Het telefoonnr is: 045-5767900
Max 2 personen per aanvraag. U dient een bewijs voor een behandelafspraak te hebben.
Het bestuur van Vrouwengilde Sittard wenst u goede gezondheid en een ‘rustige’ herfst toe.

Ik wens je een bloemetje voor iedere dag.
Een vriendelijk woordje, een vrolijke lach.
Een arm om je schouders,
Een knipoog en heel veel moed.
Maar vooral een duim in de hoogte,
die hoopt, “het ga je goed”!

