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

NUMMER 166
OKTOBER 2020

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

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

Rabo Clubkas Campagne
Ook dit jaar doet onze KBO weer mee aan de Rabo Clubkas Campagne. Dit jaar is het mogelijk om te
stemmen via de app of als je ingelogd bent op de website van Rabobank. Stemmen
kan van 5 tot en met 25 oktober. Door in te loggen in de app of op onze website en
via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn lidmaatschap’, kun je klikken op Rabo
ClubSupport.
Om te kunnen stemmen moet u wel lid zijn van de Rabobank. Elk lid mag vijf
stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal twee
op dezelfde mag worden uitgebracht. Uw stem is dus belangrijk voor de inkomsten
van onze KBO. Vorig jaar bracht de Rabo Clubkas Campagne € 508,71 in het laatje. We rekenen weer op
onze leden. Heeft u nog stemmen over, denk dan even aan onze mooie molen ‘Ceres’.

Klaverjassen en biljarten
Het is al weer enige tijd geleden dat we konden klaverjassen en biljarten. Vanwege het coronavirus is deze
activiteit stil komen te liggen. We proberen de activiteit
toch weer voorzichtig op te pakken, en dan met de
regels die de overheid ons adviseert om in acht te
nemen. We gaan op 23 september weer van start met het wekelijkse klaverjassen en biljarten voor leden op de woensdagmiddag.

Bingomiddag woensdag 16 september
Na een lange periode van geen activiteiten zijn we woensdag 16 september weer gestart met de geplande
bingomiddag. Helaas mochten er vanwege de corona maar 45 personen aanwezig zijn. Het was duidelijk
dat de aanwezige leden verheugd waren om elkaar weer te zien en te spreken. Alle richtlijnen, die in de
nieuwsbrief van september werden aangegeven om deze middag te organiseren, werden keurig opgevolgd door de aanwezigen. Het bingoteam Joop en Agatha met ondersteuning van Cor heeft het weer
goed geregeld, en de aanwezigen kregen van het bestuur koffie en een warm hapje.

Overige activiteiten
De gezamenlijke klaverjasmiddag met de drie KBO’s op zondag 4 oktober gaat niet door.
Naar het kerstprogramma wordt nog gekeken, maar is in de gebruikelijke omvang van ongeveer honderd
personen niet mogelijk vanwege het coronavirus. Een optie is om het in twee gedeelten te doen, maar is
afhankelijk van de omstandigheden. Met de artiesten heeft de secretaris al contact gehad en dat is
eventueel bespreekbaar. Een van de meest sfeervolle bijeenkomsten willen we als het kan door laten gaan.
Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

KVG Bovenkarspel
Na 100 jaar heeft het KVG (Komen Voor Gezelligheid) besloten om te stoppen als vereniging. Vergrijzing,
maar vooral gebrek aan bestuurders, is de reden van dit besluit. Een grote aderlating voor deze actieve
vrouwenvereniging in Bovenkarspel. De KVG-leden die nog geen lid zijn van de KBO zijn van harte
welkom.
z.o.z.

Corona
Je kunt duidelijk zien dat veel mensen het moeilijk vinden om zich te houden aan de coronaregels. Dit
komt omdat het allemaal veel langer duurt dan iedereen had gehoopt. Vooral de jongeren zijn wat
makkelijker geworden, en daar zitten nu de meeste besmettingen. De komende herfst- en winterperiode
is bepalend hoe het zich verder ontwikkelt. Het virus verspreidt zich vooral via hoesten, niezen,
schreeuwen en helaas ook zingen. Hoe moeilijk het ook is: Hou het vol.

Coronagedicht
Onvoorstelbaar, wat een rust en angst om ons heen
Bestaat corona opeens wereldwijd alleen
Alles wordt gesloten en via de media hoor je de hele dag
Wat wel en voorlopig niet meer mag
De eerste week geeft het rust, het moeten is weg
Maar dan komt de angst, het is ook nogal wat zeg
Onze leeftijd lijkt opeens ook kritiek, dus blijf thuis
En ga extra klusjes doen in je eigen huis
De biljartkeu staat stilletjes in de hoek
En de bladen bladmuziek liggen roerloos in een boek
Het zwempak komt de kast niet uit
En ook het gymlokaaltje sluit
Dan gaan we wandelen of nemen de fiets
Je zoekt toch wat, je moet toch iets
Koffie en broodjes mee, er is nergens een stoel
Je kunt zonder je knip een dagje uit, wat een raar gevoel
Toch moeten we tevreden zijn in dit mooie land
Ook al staat er regelmatig slecht nieuws in de krant
Leden van de KBO, we zijn niet te benijden
Maar er komen vast wel weer betere tijden

Bingomiddag op woensdag 16 september

