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Apeldoorn, najaar 2020 

Beste vrienden, 

Duurt langer dan gedacht, die Coronatoestand. In mijn directe omgeving blijft het God zij 

dank rustig. Wel wordt iedere niesbui gecategoriseerd, maar er is nog niet geëscaleerd. 

Uiteraard hoop ik dat bij jullie ook alles goed is! 

Even korte terugblik: met veel genoegen kijken we terug op de BBQ bij Hans en Leatitia. 

Ondanks voorspelde nattigheid kwam die pas aan het eind van ons feestje uit de wolken. 

Toen  kon het ons al niet zoveel meer schelen, de heerlijkheden waren op. Met dank aan de 

Vliegende Indo (bleek een oude dienstmaat van Hans te zijn) heeft het gelukkig droog 

gehouden. 

 

 

 

Inmiddels komen de volgende bijeenkomsten alweer in zicht: Vuursche 2  oktober en Veluwe 

9 oktober. Doordat De Kastanjehof helaas (weer) failliet is en nog steeds onbereikbaar heb ik 

mij beschroomd tot de Goede Gooier gewend. Zij waren niet bereid om in Vuursche een 

dependance te openen maar wel werden wij wederom als goede vrienden verwelkomd op 

onze oude plek: de zolder.  

 



 

Nieuwsbrief najaar 2020 
  pagina 2 van 2 

 

 

Er was begrip voor de naamsgebonden overwegingen die ons er destijds toe bewogen om 

weer voor de Nieuwe Kastanjehof in Vuursche te kiezen.  

De  keuken was daarvoor zeker geen reden! Dat deed Claudia,  onze gastvrouw bij De 

Goede Gooier, deugd. 

De uitnodiging voor 2 oktober a.s. rolt dus een dezer dagen in de elektronische brievenbus. 

Ook Kring Veluwe durft het weer aan: onze serre voor 9 oktober bij De Wilde Pieters was 

gereserveerd en het blijkt nu mogelijk om met een man of tien, twaalf,  aan te schuiven met 

in achtneming van de RIVM-regels, zoals ook bij De Goede Gooier het geval is overigens. 

We ondersteunen de horeca dus weer als vanouds de komende maanden.  

Met betrekking tot de pecunia mag duidelijk zijn dat er enige ruimte is om de contributie voor 

volgend jaar aan te  passen. 

En dan het Golfevent Mobilé op 28 september op de Goyer: ligt op koers. We zijn weer met 

een man of 18. Tot op heden nog geen clinicers. Nadere informatie volgt snel! 

 

Tot zover deze lezing! 

Namens bestuur, 

Martin Bourgonje. 

 

 

  

 

 


