Apeldoorn, zomer 2020
Beste vrienden,
Allereerst onze hartelijke dank voor de leuke reacties die wij van jullie mochten ontvangen op
het boek ‘Quarantaine’ van Wim Daniëls. Wim komt uit het netwerk van Alex en heeft alle
boekjes van datum en handtekening voorzien. “Toch leuk”, dachten wij, en bovendien zijn we
na lezing van het werkje wat beter op de hoogte van de plaats van de komma, in die zin,
altijd meegenomen.
“Hoe nu verder”, zo vragen wij ons ook af. Tot vandaag hebben we regelmatig met de
horeca-uitspanningen, golfbanen en andere potentiële pleisterplaatsen contact onderhouden.
En tot op heden blijkt het lastig om een bijeenkomst reorganiseren die recht doet aan onze
verwachtingen. Maar we hebben een paar ijzers in het vuur en hopen daarover snel
duidelijker te kunnen worden.
Voor de goede orde: de geplande bijeenkomsten op 12 juni van zowel Kring Veluwe
als Kring Vuursche gaan dus niet door, na ruggespraak met de respectieve locaties.
Restitutie van contributie is helaas niet mogelijk in verband met de structurele uitgaven die
we i.v.m. vaste kosten moeten maken c.q. voorzien. Uiteraard doen we ons uiterste best
om je te blijven verrassen met interessante sprekers of waardevolle bijeenkomsten of
uitstapjes. Het positieve resultaat over dit jaar zal worden aangewend om de hoogte van de
contributie voor 2021 neerwaarts te corrigeren. Elk nadeel heeft zijn voordeel….
BBQ bij Hans op 28 augustus
Begin dit jaar hebben we Hans te Siepe overgehaald om een Barbecue aan de IJssel te
hosten. We hebben goede hoop dat dit over 2 ½ maand zonder Corona-problemen is te
regelen. Hans woont in Zwolle, op een niet alledaagse plek. Soms is een eindje rijden de
moeite waard. Het geeft Hans de gelegenheid om de status van zijn waterstofproject weer
eens toe te lichten. Meer informatie volgt!
N.B.: Golfdag verschoven naar dinsdag 8 september
Vorig jaar hebben we door een reeks golfmatches de weg naar de Mobilé
Golfdag geplaveid. De Wisseltrofee ging naar Marc Mahieu. Ook dit jaar
was het de bedoeling om, door via diverse banen te spelen, zouden
kunnen toewerken naar de Mobilé Golfdag op dinsdag 8 september. Het is
tot op heden niet mogelijk de vaste golfers via een dergelijke traject te
laten spelen zoals vorig jaar, maar het is Peter van den Boogaard gelukt
om een optie te nemen op De Gooier, maar door de opgeschoven
agenda’s lukte dat niet meer op de oorspronkelijke datum. Nadere
informatie volgt binnenkort.

Namens bestuur goede zaken, maar vooral een goede gezondheid gewenst!
Martin Bourgonje
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