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Beste dorpsgenoten
Voor velen is de zomervakantie ten einde. De
ouderen onder ons, en de dorpsgenoten zonder
kleine kinderen hebben het misschien nog
tegoed. Voor velen toch nog niet een echt hele
gewone vakantie. Is mijn bestemming rood, geel
of groen, moet ik vaccinaties, testen, zelftesten
et cetera regelen. Zijn de restaurants, musea of
pretparken wel open. Kan ik er zo naar toe of
moet ik toch van tevoren een kaartje bestellen…
Het zijn allemaal vragen waar we ons op de één
of andere wijze afgelopen maanden toch mee
bezig hebben gehouden denk ik zomaar.

Heel langzaam wordt op sommige gebied
het leven weer wat normaler. Al heeft de
steile piek na de versoepelingen in juli ons
ook op de feiten gedrukt, we zijn er helaas
nog niet klaar mee.
Begin augustus heeft het bestuur van de
Oranjevereniging het vergaderseizoen
weer opgepakt. Een maandje eerder
dan normaal. We hebben een bijzonder
jaar voor de boeg. In 2022 bestaat
onze vereniging 100 jaar en dat willen
we natuurlijk groots aanpakken.
Zeker nadat we 2 jaar lang geen echt
Oranjefeest hebben kunnen organiseren.
Ons Coronaproof Oranjefeest was dit
voorjaar een groot succes, toch willen
we als bestuur niets liever dan echte
ontmoetingen in het dorp organiseren. Op
Koningsdag, op een feestavond, een lunch,
een filmavond of op wat voor een manier
dan ook, zodat we een dorp zijn en blijven
waar we er voor elkaar zijn. Laten we
hopen dat dat in april 2022 echt weer kan
gaan gebeuren.

Deze vroege start van het bestuur was
er niet alleen vanwege het 100-jarige
bestaan. We hadden als bestuur de stille
hoop dat het eind september toch weer
mogelijk zou zijn om een dorpsfeest
te organiseren. Zodat we elkaar weer
kunnen ontmoeten en kunnen vieren dat
we bijna door deze lastige periode heen
zijn. Helaas hebben we moeten besluiten
geen feest te organiseren. Het houden
van ingangscontroles, checken van
dorpsgenoten en zelfs toegang moeten
weigeren vinden we niet passen bij de
open vereniging die we willen zijn.
Servi Orbons
Oranjevereniging Wolfheze

De PUBQUIZ Online
Zaterdag 25 september
Dat betekent niet dat we dit najaar niks doen. Afgelopen voorjaar was de pubquiz
een groot succes. Dus we gaan in de herhaling. Zaterdag 25 september organiseren
we weer een pubquiz online. Leuke en verrassende vragen die deze keer vooral in
het teken staan van de Airborne landingen.
Dus surf naar de website van de Oranjevereniging en geef je op voor de 2e editie van
Wolfhezer Pubquiz Online.

Ons secretariaat is bereikbaar via: info@oranjeverenigingwolfheze.nl
VOLG & LIKE ons op Facebook
info: www.oranjeverenigingwolfheze.nl

