\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

KA T H O L I E K E B O N D

NUMMER 164
JULI 2020

VAN

Voorzitter: . . . . . . . . . . Adrie Laan
Secretariaat: . . . . . . . . Janke de Boer
Penningmeester: . . . Nico Bakker

OUDEREN ♦ BOVENKARSPEL
 515802
 852965
 515893

Rabobank NL83 RABO 0310 0514 95

Zie voor meer nieuws de website www.kbobovenkarspel.nl

Van de voorzitter
Sinds maart 2020 is de wereld totaal veranderd vanwege het ontstaan van het coronavirus. Waarschijnlijk
ligt de bron van de besmetting in China en is daarna overgeslagen naar de rest van de wereld. Niet eerder
heeft een virus zoveel invloed gehad op ons dagelijks bestaan.
Wanneer de minister-president van Nederland regelmatig ons informeert over de stand van zaken, wat
we moeten doen en wat we kunnen verwachten, dan is er wel wat aan de hand. Inmiddels zijn we bijna
vier maanden verder en lijkt het virus beheersbaar.
Voor onze KBO hebben we helaas alle geplande activiteiten moeten annuleren, waardoor het contact met
elkaar, waar grote behoefte aan is, ook niet mogelijk is.
Gelukkig worden de maatregelen nu langzamerhand wat afgebouwd en zijn er weer wat mogelijkheden
voor de horeca, waar vooral verenigingen van afhankelijk zijn. Vanwege de anderhalvemeternorm, die
blijft zolang er geen vaccin is, is bij elkaar komen moeilijk.
In Nederland is een bedrijf waarvan de eerste testresultaten van een nieuw vaccin veelbelovend zijn en
verdere ontwikkelingen worden versneld. Het zou prachtig zijn als we vanaf september weer wat mogelijkheden hebben om het programma weer op te starten. Via de nieuwsbrief zullen we de leden informeren.

Criminaliteit
De laatste tijd is er een forse toename van criminelen, die vooral de ouderen willen
oplichten. Wanneer u een e-mail ontvangt van uw bank waar haast bij is, wees dan
extra alert!! De bank vraagt of belt nooit om persoonsgegevens, pincodes, vervanging van betaalpassen of dat er met spoed een bedrag moet worden betaald
vanwege een aanmaning. Vraag dan informatie bij de bank, bij een van de kinderen
of bij het bestuur van de KBO. Het bericht verder niet openen en verwijderen uit
uw berichtenbox is de beste oplossing. Ook alert zijn als er diensten of aanbiedingen aan de deur worden aangeboden! Via de media worden we hier ook
regelmatig op gewezen.

Contributie
Er zijn nog enkele leden die de contributie voor dit jaar niet hebben overgemaakt. Hoewel er door het
coronavirus activiteiten verplicht stil zijn gezet, gaan de afdrachten naar de KBO Noord-Holland gewoon
door.

Goede berichten
Gelukkig kunnen we ook weer wat goede berichten melden, want de maatregelen versoepelen. Onze
inwoners van het Rigtershof, die al maanden opgesloten zitten op hun kamer, mogen weer kinderen en
familie zien, al is het wel achter plexiglas en voor twintig minuten. Maar het begin is er, en met de stijgende
temperatuur is het heerlijk om weer buiten te zijn.
Vakanties worden weer geboekt, waarbij het buitenland door velen nog wordt gemeden. Want Nederland
is ondanks alle regelgeving die nodig is om alles goed te laten functioneren een van de beste en mooiste
landen om te wonen. Zeker in deze tijd wordt dat weer door velen ervaren.
Namens het bestuur wens ik u allen veel gezondheid, geduld en een mooie zomer toe. Geniet van de
dingen die we wel hebben en kunnen doen, en kijk niet naar wat niet meer gaat.
Mocht u vragen hebben of hulp waarbij de KBO behulpzaam kan zijn, schroom niet om te bellen!
Adrie Laan, voorzitter

