Nieuwsflits 11 juli 2020

Het is alweer tijd voor een nieuwe Nieuwsflits.
In de vorige Nieuwsflits stond al dat we veel evenementen gemist hebben door het coronavirus.
Daarom organiseert Middelburg Beweegt voor alle leden en introducees een fietstocht op donderdagmiddag 13 augustus. Dat betekent tevens dat er die middag niet gewandeld gaat worden.
Om 13.00 uur willen we starten vanuit Speelhof Hoogerzael. Na een paar tussenstops en een paar
uurtjes fietsen eindigen we daar ook weer met koffie, thee, fris en iets erbij.

Fiets jij ook mee? Geef je dan op via email bij Anne Tazelaar, anne.tazelaar@gmail.com.
Heb je geen email, dan kan het ook via de begeleider van jouw wandelgroep.
Het is fijn dat we weer wandelen met z’n allen, ook al wordt het koffie-drinken-na-afloop toch wel
erg gemist.
Maar er is nieuws:
Het Getij in de Stromenwijk gaat open per 1 augustus, dus dinsdagochtend 4 augustus wordt het
weer koffie-drinken.
Het Palet in Zuid gaat volgende week open. Daar geldt de restrictie dat slechts 27 mensen binnen
mogen zijn. Dat is dus inclusief de biljarters en andere aanwezigen. Misschien dat we de eerste tijd in
kleine groepen kunnen gaan koffie- of theedrinken, iedere week weer anderen. Daarover wordt nog
overlegd.
Grand Café Willem is al open. Alleen zal het iedere week de vraag zijn met hoeveel mensen we binnen mogen. Per keer wordt dat bekeken. Ook de deelnemers van het Beweegpad Klarenbeek kunnen daar terecht.
Wanneer we koffie kunnen gaan drinken in Buitenrust in Dauwendaele is nog niet bekend.

Voor de Beweegpaden in de Griffioen geldt, dat in overleg met de begeleiding afspraken worden
gemaakt over het koffie drinken na afloop.
Overal geldt bovenal: 1,5m-afstand houden van elkaar!!
Vanaf 15 juli gaat het wandelen op donderdagmiddag weer beginnen op het pleintje voor Grand Café
Willem in plaats van bij de oude sintelbaan!!
Voor de wandelaars en voor degenen en die op donderdagmiddag oefenen op de oude sintelbaan
aan de Nassaulaan, geldt het volgende:
Vanaf maandag 13 juli is de voetgangers- en fietsersbrug tussen het Sperwerpad en de Nassaulaan/Sportlaan gedurende een week afgesloten. Het brugdek wordt vernieuwd omdat de planken in
slechte staat verkeren.

