Nieuws Hattem Petanque februari 2022

Algemene corona zaken:
We hebben als bestuur respect voor alle
verschillende meningen, maar houden ons aan
de voorschriften van de rijksoverheid.
Dat kan dus per 15 februari weer veranderen.
In de kantine is nu een coronatoegangsbewijs
en een mondkapje verplicht. Het mondkapje
kan alleen af als je aan een tafel zit.
Zoals het nu lijkt moeten we v.a. 20 feb. opnieuw een corona check uitvoeren. Er kan alleen worden meegedaan bij een groen vinkje,
dus update je corona toegangsbewijs!
Voorwaarden:
- Korter dan 270 dagen
geleden de 2e vaccinatie of 2x
gevaccineerd + een booster,
- Een herstelbewijs van minder
dan een half jaar oud of
- Een negatieve PCR test.
Verder de algemene afspraken zoals thuisblijven bij klachten en zo veel mogelijk 1,5 m afstand houden.

Ledenvergadering
Op 24 februari is de ledenvergadering gepland, maar vanwege
de onzekerheden en het hoge
aantal besmettingen hebben we ervoor
gekozen die bijeenkomst voorlopig uit te stellen.
Bewaar wel het clubblad daarvoor!

Op 26 februari is het stamppottoernooi.
Inschrijven als doublette. Inschrijfgeld bedraagt
€ 2,50 p.p en het start om 13.00 uur.
Opgave voor het eten is vanwege de inkoop
noodzakelijk uiterlijk 21 feb.
(Ook eventueel van je partner)
Ter ere van het 40-jarig jubileum van de club
trakteert Hattem Petanque op de stamppot.
Omwille van de onderlinge afstanden zullen er
tenten worden geplaatst

Bostoernooi (4 juni)
Geplande activiteiten
Het is lastig om nu al te beoordelen wat de mogelijkheden t.z.t. zijn, maar op dit moment
Avondactiviteiten
krijgen we geen toestemming hiervoor.
Vanwege de vaste eindtijd voor alle
Wel nu vast een oproep aan
activiteiten van 22.00 uur zullen we de mensen die hier in de vooravondtoernooien starten om 19.00 uur. bereiding of op de dag zelf
een rol bij willen spelen.

A la maison
Zaterdag 12 feb. is er weer een a la maison.
Geef je op of schrijf je zaterdag in.
Het begint om 13.00 uur.

Schoonmaak
We willen graag kijken naar de zorgen rondom
de schoonmaak en daarom binnenkort de bekende huidige vrijwilligers bij elkaar roepen. Als
je daar betrokken bij wilt zijn of een rol wilt spelen in de schoonmaak horen we dat graag!
Groeten van het bestuur van Hattem Petanque

