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Beste Knoepers en Knoeperinnen,

Carnavalsseizoen 2021-2022
Op 18 december 2021 is de laatste persconferentie geweest en zitten we weer in een lockdown.
Nog steeds hebben we te maken met een pandemie die de hele
wereld in haar greep houdt. De zorg staat onder grote druk. Helaas,
we hadden met z’n allen een heel ander scenario verwacht toen we
begonnen met organiseren van carnavalsseizoen 2021-2022. Het
betekent telkens weer bijschakelen en energie stoppen in zaken die
afgeblazen moeten worden en teleurstellingen incasseren. We
hebben moeten concluderen dat de hoop op carnavalsactiviteiten er
tot en met 17 februari 2022 zeker niet zijn. Waarschijnlijk tegen beter
weten in kijken we vooruit naar activiteiten die wellicht wel mogelijk
zijn. Voor de laatste persconferentie hadden we gehoopt deze in het
weekend van 18-19-20 februari en het carnavalsweekend
daaropvolgend te kunnen houden. Onder zeer groot voorbehoud
willen we jullie vragen deze datums vrij te houden in jullie agenda.
Indien de maatregelen het zouden toelaten komen wij met een alternatief carnavalsprogramma.

Rabo Clubsupport actie
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te
ondersteunen. Wij hebben meegedaan aan deze actie en dankzij de vele stemmen het mooie
bedrag van 677,16 euro mogen ontvangen. Wij willen iedereen die ons zijn/haar stem gunde
hartelijk danken!

Amaryllisbollenactie
We hebben al verschillende foto’s van prachtige in bloei staande Amaryllisbollen
ontvangen. Wist u dat er zelfs een mooie prijs te verdienen is voor degene die de
ludiekste foto maakt met een bloeiende Amaryllisbol? Stuur uw leuke, grappige,
bijzondere foto naar info@deknoepers.nl en win!

Oproep
Ook dit jaar willen wij laten weten dat we aan de Knoepers denken bij wie een goede gezondheid
niet vanzelfsprekend is. Bent of kent u een (oud)Knoeper of Knoeperin die een oppepper kan
gebruiken, laat het ons weten. Neem contact op met Luc Zeegers, bij voorkeur per mail;
zeegersluc@gmail.com

Houd onze website, www.deknoepers.nl en social media in de gaten voor het laatste Knoepersnieuws!

Wij wensen u fijne feestdagen
en alle goeds voor 2022 toe!
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