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Van de voorzitter
Beste leden van onze KBO Bovenkarspel.
Sinds de nieuwsbrief van juli waarin we voorzichtig optimistisch waren over de ontwikkelingen van het coronavirus
is er wel wat veranderd.
Mede door de vakantieperiode was er een grote verplaatsing van mensen, waarvan een groot gedeelte in het mooie
Nederland zijn gebleven.
Vooral de jeugd heeft deze vakantieperiode uitbundig gevierd, met als resultaat een nieuwe golf van besmettingen
en een nieuwe onzekere periode voor iedereen.
Na de laatste adviezen van onze regering op 18 augustus, is het bestuur van mening dat de bingomiddag op woensdag 16 september om 14.00 uur kan doorgaan.
De onderstaande adviezen moeten worden opgevolgd en het maximaal aantal leden dat aanwezig mag zijn is vanwege de zaalindeling totaal 45 personen!! (vol is vol)
Aanmeldingen bij Agatha Deen tel: 0228-592797 (graag zo spoedig mogelijk)
•
•
•
•
•
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•

Behalve echtparen dient iedereen op 1,50 meter afstand van elkaar te blijven.
Er mogen maximaal 2 personen aan een tafel
Vooraf moet men zich voor de bingo aanmelden bij Agatha Deen.
Bij binnenkomst in de zaal moet de naam en het telefoonnummer worden genoteerd op de presentielijst.
De handen moeten bij binnenkomst worden gewassen met desinfecterend middel.
Bij de bingo ook aan de controletafel en prijzentafel 1,50 meter afstand houden.
Verdere instructies worden tijdens de middag meegedeeld.
Het toilet voor dames en heren mag door een persoon tegelijk worden bezocht.

Wanneer we ons aan de bovenstaande regels houden dan is een bijeenkomst met wat minder leden dan gebruikelijk mogelijk.
De kaarters en biljarters kunnen weer van start gaan met ingang van 23 september.
Informatie en aanmelden bij Janke de Boer Tel: 0228-852965 of 06-25035494
KBO / PCOB
De samenwerking van de landelijke ouderenbonden KBO Unie en PCOB, waar al jaren aan wordt gewerkt, is helaas
gedoemd te mislukken.
De onderlinge verschillen blijven onoverbrugbaar, waardoor verdere samenwerking een moeilijke zaak zal worden
en er grote kans is dat het wordt ontbonden.
Inmiddels is er zoveel onrust dat ook KBO Noord-Holland een voorstel heeft gedaan om per 1-1-2021 uit de landelijke KBO Unie te stappen.
In november tijdens de ledenvergadering zal hierover worden gesproken en gestemd.
Doordat ook KBO Noord-Holland dringend een nieuwe secretaris, een penningmeester en een ICT bestuurslid nodig
heeft, ligt er bij onze afdeling ook een groot probleem.
Een optie zal dan zijn om geheel zelfstandig als KBO Bovenkarspel verder te gaan, waarbij we trachten om ons
magazine te behouden.
Wij zullen de leden in de volgende nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen.
Adrie Laan, voorzitter

