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Bericht van het bestuur

Coronavirus treft heel Nederland
Beste leden van onze KBO
De laatste weken worden we overspoeld met informatie over het coronavirus dat zich nu wereldwijd heeft
verspreid en waarvan de afloop niet is in te schatten.
Behalve dat het een enorme aanslag op de economie zal hebben, is ook de onrust onder de bevolking sterk
toegenomen en worden we geconfronteerd met hamsteren en lege schappen in de winkel. De waanzin ten
top in ons welvarend land, waar alles in ruime mate aanwezig is.
Elke inwoner van Nederland kan besmet raken, waarbij onze doelgroep, de ouderen, vanwege het verminderde afweersysteem het meeste risico loopt. Het bestuur heeft daarom besloten om alle activiteiten
tot nader order te annuleren vanwege de grote risico’s.
• De paasbingo op woensdag 1 april gaat definitief niet door.
• Het klaverjassen en biljarten op de woensdagmiddag gaat tot nader order niet door.
• De Lady’s Day op 6 april gaat definitief niet door. Van diegenen die al betaald hebben zal het geld
worden teruggestort.
• Het gezamenlijk eten in het Rigtershof was gepland op 19 april en de nodige informatie zou in deze
nieuwsbrief worden vermeld. Dit wordt tot nader order uitgesteld.

De uitgaansdag op zaterdag 30 mei
We gaan naar de museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen in Friesland. Het museum is een bijzonder
monument, dat inzage geeft over hoe het vroeger was.
Een nostalgische terugblik met veel herkenningspunten
uit het verleden.
De wereld van Ot en Sien is door Cornelis Jetses geschapen. Hij was de vader van Sien. Het museum is opgebouwd uit de tijd dat Jetses heeft geleefd en laat vele
herinneringen zien. Een ouderwetse kruidenierswinkel,
een klaslokaaltje, een dokterspraktijk, een ziekenkamer,
een huiskamer, keuken, arbeidershuisje, een kapel, Oudhollandse spellen en nog veel meer.
Behalve het museum is er een huifkartocht, waarbij voorzieningen aanwezig zijn voor onze minder mobiele leden. Dus iedereen kan mee. De koffie met gebak,
consumpties en de warme maaltijd zijn inbegrepen.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn € 50,00
per persoon. Opgave vóór 15 mei bij Janke de Boer of
Nico Bakker.
Het bestuur zal afhankelijk van de ontwikkelingen en
adviezen over het virus bepalen of dit doorgang kan
vinden of wordt verplaatst naar een latere datum.
Namens het bestuur, Adrie Laan, voorzitter

