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Bericht vanuit het bestuur
We leven momenteel in een angstige tijd, en hoe lang dit nog gaat duren
weten we niet. Onze gedachten gaan uit naar de leden die in het ziekenhuis
of thuis worden verpleegd. Ook denken wij aan alle mensen in een verzorgingshuis en die op hun kamer moeten blijven. De mensen die thuis zitten en
hun kinderen en kleinkinderen niet kunnen ontvangen, maar nog wat contact
hebben via de tuin, het balkon of de webcam. Hun dagen worden veelal ingevuld met televisie kijken, lezen of puzzelen.
Inmiddels hebben alle leden van de KBO bloemen ontvangen van Janke,
Trudy en hun partners. Totaal zijn er 376 bossen bloemen bij de leden bezorgd
als attentie in deze moeilijke tijd. Dat werd bijzonder op prijs gesteld. Rest mij
nog te zeggen: sterkte allemaal, houdt het vol en blijft gezond.
Trudy Ligthart

Bingo
Of de bingo in juni doorgang zal vinden, hangt af van de maatregelen van de overheid. Zodra we hier
meer over weten wordt dit vermeld in de volgende nieuwsbrief.

Uitgaansdag
Ook ons jaarlijkse dagje uit kan helaas geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. Na de crisis zullen
we kijken of er nog een andere datum mogelijk is.

Nieuwe website
Sinds een maand heeft onze KBO-vereniging een eigen website. Op de website staat op diverse pagina’s
informatie voor de leden, zoals de jaaractiviteiten, de nieuwsbrieven om nog eens na te lezen, de contactadressen en de mogelijkheid om anderen in te schrijven om lid te worden van onze mooie vereniging.
Verder staan er diverse weetjes op. U moet zelf maar eens kijken.
Hoe? Ga met uw computer of iPad naar het internet en tik bovenin www.kbobovenkarspel.nl. De website
wordt bij elk nieuwtje meteen bijgewerkt.
Heeft u zelf iets te melden, mail dit dan naar kbo-bovenkarspel@ziggo.nl. Uw reacties zijn van harte
welkom.

C orona, laten we ons bang maken, of alleen voorzichtig?
R umoer verstomt, we zijn er stil van.
I edereen moet dezelfde regels naleven.
S amen moeten we ons er doorheen slaan.
I edereen moet om zichzelf en aan anderen denken.
S amen moeten we ons veilig stellen.
A llemaal hebben we de voorschriften te respecteren.
L iefs, sterkte, we wensen het elkaar online.
S traks is het weer voorbij.
K racht putten we uit saamhorigheid.
A lles komt in een ander licht te staan.
N ieuwe wegen worden ingeslagen.
S amen staan we sterk, reken maar.

