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Beste leden, 
 
 
Wat een onverwachte en onvoorstelbare periode maken we met z’n allen mee!
Plannen maken en programma s bedenken , alles
moeten doormaken. 
 
Ook de a.s. Paasdagen zien er veel anders uit dan gewoonlijk. 
Wij hopen dat jullie ondanks deze  bizarre tijden  samen met jullie naasten toch proberen toch een 
goede invulling aan te kunnen geven.
 
Mogelijk een bezoekje ontvangen of een enkel bezoekje afleggen bij de mensen die kort bij jullie 
staan. 
 
Het is echt afzien van het organiseren van bijeen
Plannen maken zitten wel in ons hoofd en in ons bloed 
vereniging. 
Onder voorbehoud  blijft de driedaagse reis  van 14 september tot en met woensdag 16 
september nog op de planning staan. Mits voldoende belangstelling en inschrijvingen.
Over deze reis uiteraard later meer informa
 
We vertrouwen op betere tijden, waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten.
 
Kijk , zo mogelijk naar de bloemenpracht van Keukenhof op de televisie.
 
Wij wensen jullie, ondanks alles fijne Paasdagen.
 
Blijf gezond  en samen  de toekomst tegemoet ziende is de wens van jullie bestuur van
 
SIERTUINVERENIGING U.T.E.L.O.
 
Jacqueline van Gestel 
Bets Oomen, 
Gusta Rikken 
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Wat een onverwachte en onvoorstelbare periode maken we met z’n allen mee!
en programma s bedenken , alles in duigen door de corona

Ook de a.s. Paasdagen zien er veel anders uit dan gewoonlijk.  
Wij hopen dat jullie ondanks deze  bizarre tijden  samen met jullie naasten toch proberen toch een 

unnen geven. 

Mogelijk een bezoekje ontvangen of een enkel bezoekje afleggen bij de mensen die kort bij jullie 

Het is echt afzien van het organiseren van bijeenkomsten of andere activiteiten.
Plannen maken zitten wel in ons hoofd en in ons bloed als bestuurders van onze mooie 

Onder voorbehoud  blijft de driedaagse reis  van 14 september tot en met woensdag 16 
september nog op de planning staan. Mits voldoende belangstelling en inschrijvingen.
Over deze reis uiteraard later meer informatie. 

We vertrouwen op betere tijden, waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten.

Kijk , zo mogelijk naar de bloemenpracht van Keukenhof op de televisie. 

Wij wensen jullie, ondanks alles fijne Paasdagen. Ontvang de hartelijke groeten.

de toekomst tegemoet ziende is de wens van jullie bestuur van

SIERTUINVERENIGING U.T.E.L.O. 
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Wat een onverwachte en onvoorstelbare periode maken we met z’n allen mee! 
in duigen door de corona- crisis die wij allemaal 

Wij hopen dat jullie ondanks deze  bizarre tijden  samen met jullie naasten toch proberen toch een 

Mogelijk een bezoekje ontvangen of een enkel bezoekje afleggen bij de mensen die kort bij jullie 

komsten of andere activiteiten. 
als bestuurders van onze mooie 

Onder voorbehoud  blijft de driedaagse reis  van 14 september tot en met woensdag 16 
september nog op de planning staan. Mits voldoende belangstelling en inschrijvingen. 

We vertrouwen op betere tijden, waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Ontvang de hartelijke groeten. 

de toekomst tegemoet ziende is de wens van jullie bestuur van 


