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Corona 
Op maandag 17 mei 2021 is door de Overheid duidelijkheid gegeven over versoepeling van 
de Corona maatregelen. 
 
Voor ons betekent dit dat we (mits de weersomstandigheden dit toelaten) vanaf woensdag 
19 mei 2021 weer kunnen starten met de buiten-activiteiten, te weten het Walking Football 
en het Jeu de Boules. Uiteraard dienen de RIVM richtlijnen hierbij in acht te worden 
genomen. 
 
Walking Football 
Concreet betekent dit dat, als u belangstelling heeft en mee wilt doen met Walking Football, 
zich op woensdag 19 mei 2021 om 10.15 uur kunt melden op het voetbalterrein van VVS.  
De training start om 10.30 uur en eindigt om 11.30 uur.  
Hoewel we nog geen gebruik kunnen/mogen maken van de aanwezige accommodaties 
zoals kleedruimte, kantine en of douches zullen we zoals gebruikelijk zorgen voor de 
aanwezigheid van een kan koffie zodat we op de tribune met voldoende onderlinge afstand , 
voor diegenen die dat willen, toch nog een beetje de “derde helft” kunnen invullen. 
 
Jeu de Boules 
Concreet betekent dit dat, als u belangstelling heeft en mee wilt doen aan het Jeu de Boules, 
zich op woensdag 19 mei 2021 om 13.45 uur kunt melden op de Jeu de Boules baan bij ’t 
Gemeinsjapshoes.  
Het Jeu de Boules start om 14.00 uur en eindigt om ca 16.00 uur.  
Van de faciliteiten op het terras van de Brasserie kunnen we, indien die behoefte er is, 
gebruik maken. 
 
Binnen-activiteiten 
Zodra de versoepelingen ons de mogelijkheid geven om ook weer binnen-activiteiten te 
realiseren, zullen we ook deze voorbereiden en u terstond informeren. 
 
Rest ons nog op te merken dat we als bestuur er op toe zullen zien dat er een registratie 
plaats vindt van diegenen die meedoen en er tevens gevraagd wordt of u Corona 
gerelateerde klachten heeft of heeft gehad. 
 
Tot slot 
Het begin van de versoepeling aan maatregelen is er en nu maar hopen dat verdere 
versoepeling spoedig zal volgen zodat we ook weer andere (binnen) activiteiten kunnen 
opstarten. 
Blijf vertrouwen hebben in de toekomst, let een beetje op elkaar en blijf gezond. 
 
 


