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Bericht van het bestuur
Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt, heeft onze jaarvergadering al plaatsgevonden. Een middag waarop
het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het afgelopen jaar.
De bingomiddag op 22 januari was weer goed bezocht. Er waren 65 leden aanwezig.
We willen gaan eten met onze KBO-leden op zondag 19 april om 17.00 uur in het Rigtershof. De kosten
zijn € 10,00 per persoon, exclusief consumpties, bij een deelname van minimaal 25 personen. Een initiatief
om mensen die de zondag een lange, eenzame dag vinden even uit de sleur te halen. Nadere informatie
tijdens de jaarvergadering en tevens kunt u zich dan al aanmelden
De jaarlijkse uitgaansdag staat gepland op zaterdag 30 mei. Informatie tijdens de jaarvergadering en in de
volgende nieuwsbrief.

Lady’s Day
Na het succes en de grote belangstelling van de vorige uitgaven van Lady’s Day is er op verzoek van vele
leden een optie genomen voor een vervolg op maandag 6 april, wederom in Boskoop. Opgave tijdens de
jaarvergadering of vóór 17 maart bij Janke de Boer, telefoon 852965. Dit kan alleen doorgang vinden bij
voldoende deelname.

De seniorenquiz
De seniorenquiz op woensdag 19 februari was zonder meer een schot in de roos. Na de koffie/thee werden
op een groot scherm diverse vragen aan de deelnemers gesteld.
De 52 deelnemers, verdeeld in 14 teams elk met één stemkastje, moesten uit meerdere antwoorden een
keuze maken binnen een vastgestelde tijd.
De vragen waren heel divers: over televisieprogramma’s, artiesten, sport, liedjes en zo meer, hoofdzakelijk
uit vroeger tijden. Vooral bij de vragen met liedjes werd enthousiast meegezongen. Team 4 ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor.
Na de quiz lieten we ons de snert met roggebrood en spek heerlijk smaken.
Een prima verzorgde middag met alleen maar tevreden leden, die dit graag nog eens op het programma
willen zien.
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