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Bericht vanuit het bestuur
Zoals iedereen weet is er nog steeds een aantal beperkingen en kan het verenigingsleven nog niet opgestart
worden. Hoe dit in de toekomst zal gaan, zullen we moeten afwachten.
Wij hebben hierover contact met onder andere de Seniorenraad en de KBO’s van Grootebroek en
Lutjebroek. Dat betekent dat we de bingo, het klaverjassen en biljarten voorlopig niet kunnen opstarten.
Ook de jaarlijkse uitgaansdag, de fietstochten en de schuitentocht gaan helaas niet door.
We zullen ons zelf thuis moeten vermaken, en dat zal niet altijd meevallen voor de meesten onder ons.
De leden die in het ziekenhuis hebben gelegen vanwege de corona, zijn weer thuis, en wij wensen hen
sterkte met het herstel. Ook de leden die thuis ziek zijn, wensen we van harte beterschap.
Vindt u dat iemand een kaartje moet ontvangen, geef dit dan door aan mevrouw Tiny Smit, telefoon
516652.

Koninklijke onderscheiding
Onze penningmeester Nico Bakker heeft op koningsdag van burgemeester
Wortelboer een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege zijn vele verdiensten voor de gemeenschap. Het zal u niet ontgaan zijn, want het stond uitgebreid in de krant, met foto.
Nico, van hartelijk gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding voor al je
gedane werkzaamheden, en vooral voor onze KBO. Wij zijn trots dat je in ons
bestuur actief bent.

Bloemetje in coronatijd
De tulpenactie is een groot succes geweest,
en na het stukje in de krant hebben wij veel
bedankjes en positieve reacties van de
leden ontvangen. Allemaal bedankt daarvoor, we hebben het met liefde gedaan.
Nevenstaand artikel stond in de krant
Trudy Ligthart

De kunst van het ouder worden bestaat uit ‘de hoop nooit opgeven’
André Maurois, Franse romanschrijver (1885-1967)

