Hallo allemaal,
Vanaf deze weg wil ik jullie allemaal heel fijne Kerstdagen, een heel goed
uiteinde en een nog beter Nieuwjaar toewensen. Zoals de verwachtingen zijn
komt er spoedig een vaccin en kunnen we weer een kaartje leggen. Dus
begin maar weer op een pokerface te oefenen.
Blijf gezond en hopelijk tot gauw.
Namens het bestuur van de afdeling Rikken,
Helmy Thyssen

De afd:Gemengd Kaarten
Wenst iedereen een gezond
en sportief 2021
hopelijk tot in het nieuwe jaar
De 4Daagse Commissie wenst alle (wandel)vrienden fijne feestdagen en
een heel sportief 2021. Wij hopen natuurlijk dat de wandelschoenen het
komend jaar weer aan de voetjes kunnen!
Beste leden weet dat alle BHC bar/keukenvrijwilligers straks in 2021
weer klaarstaan voor top verzorging.
.
Namens ons allen een zalig kerstfeest en pracht Nieuwjaar!
Het CLEANTEAM wenst jullie allemaal fijne Feestdagen en Spic & Span
2021
Wij als Hoofdbestuur wensen iedereen:

Pracht kerstdagen en een sprankelend
Oud & Nieuw.
Maar bovenal een heel gezond en “vrij” 2021,
boordevol Sport & Ontspanning!

Redactioneel
Beste lezers,
Wij als redactie Sein Lodewijk kijken net zo als jullie
terug op een bizar en veel vragend jaar.
Door het Coronavirus is ons sociaal verenigingsleven
nagenoeg compleet stil komen te liggen.
Voor ons als redactie een uitdaging om juist dan de
sociale en informatieve contacten in stand te houden.
En dit ook nog eens zonder ons vertrouwd SSOVN
clubblad Sein Lodewijk.
Het “Digitale tijdperk” geeft ons gelukkig toch een goede
mogelijkheid om te breed communiceren.
Wij zijn ons bewust dat het niet meer in de brievenbus
vallen van ons ‘Groen’ clubblad, voor velen, een warm
gemis is. Maar die warme communicatie… zullen wij ook
in 2021 met heel veel energie en liefde via de
Nieuwsbrieven blijven brengen!
Wij als Redactie wensen jullie allen

warme Kerstdagen
en een feestelijk
Oud en Nieuw
Maar boven alles weer een “normaal” 2021
En natuurlijk
onze lezers
lees plezier
komend jaar.

voor al
heel veel
in het

Wij houden contact!!!
De Redactie Commissie,
Henk Willems, Sabine Hiddink en Mien op ’t Nieuws

