NIEUWSBRIEF MAART/APRIL 2020
Op het moment dat jullie de vorige editie van deze serie nieuwsbrieven kregen,
waren we allemaal nog onwetend van alle gebeurtenissen die elkaar in de weken
daarna in hoog tempo hebben opgevolgd. We hopen dat het iedereen goed gaat
en dat we allemaal deze vervelende periode goed zullen doorstaan.
Intussen zullen we moeten leven met het feit dat al onze sportieve en andere
verenigingsactiviteiten nog een poosje volledig stil liggen, met alle vragen en
onduidelijkheden over de verdere toekomst na die datum.
Tegelijkertijd zal onze vereniging na de periode van beperkingen ook weer tot
leven komen en daarom is het nodig dat we ons zo veel als mogelijk is daarop
voorbereiden. Daarom volgen we de ontwikkelingen op de voet, hebben we als
bestuur ook regelmatig contact en houden we elkaar op de hoogte en zijn er ook
goede dingen te melden. Laten we er twee noemen.

BIJDRAGE VOEDSELBANK
Door het stilvallen van de club
dreigden een aantal artikelen uit onze
kantinevoorraad binnenkort over de
houdbaarheidsdatum te gaan.
Kees van Oers opperde het idee om
die weg te geven aan de voedselbank
– en dat hebben we uiteraard van
harte ondersteund en gedaan.
Marcel van der Sterre heeft enkele
tassen met deze artikelen afgeleverd
en we kunnen je garanderen dat deze
in dank zijn aanvaard!

PAASEITJES VOOR ZUIDWESTER

Als prijsjes voor de Paasklaverjas- en
sjoelavond hadden Lex en Plonie
Tillemans een voorraad leuke potjes
gevuld met chocolade paaseitjes
gemaakt.
Echter: ook die avond ging niet door.
Rinus heeft deze tegen een leuke
donatie aan de club overgenomen en
vervolgens
gedoneerd
aan
de
zorgboerderij Hoeve Dijkzicht in Oud
Beijerland, ten behoeve van personeel
en bewoners.
Rinus’ zoon Raymond woont daar
maar voorlopig logeert hij bij zijn
ouders in Oostvoorne.

TENSLOTTE
Wij gaan allemaal de Paasdagen tegemoet in een periode vol narigheid en
onzekerheden. Laten wij er vertrouwen uit putten dat Pasen ook het feest van de
Wederopstanding is en hopen dat wij allemaal, onze gezinnen en degenen die
ons dierbaar zijn ook hier – wellicht met meer inachtneming van onszelf en
anderen – weer gesterkt uit zullen komen.
Bestuur TTV De Repelaer

