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Bericht vanuit het bestuur
Hierbij de nieuwsbrief van november. We zitten midden in de coronagolf en dat heeft veel consequenties
voor onze KBO. Het Vereenigingsgebouw heeft voor vier weken de deuren gesloten. Dat houdt in dat er
geen klaverjassen of biljarten is op de woensdagmiddag.
Ook de sinterklaasbingo zal niet doorgaan. Tot december zullen er geen bijeen komsten zijn. Verdere
informatie over ons kerstprogramma hopen we te vermelden in de volgende nieuwsbrief van december.
Voor leden die in een verzorgingshuis verblijven, is beperkt bezoek gelukkig nog mogelijk.

Klaverjassen en biljarten
We zijn weer gestart met klaverjassen en biljarten op woensdagmiddag 23 september. Tot nu toe ging het goed, want we hadden
vier tafels met klaverjassers en de biljarttafels werden ook allemaal gebruikt. De leden waren er weer aan toe om elkaar te ontmoeten.
We volgen de regels van het RIVM: naam opgeven, handen
wassen en anderhalve meter afstand houden. De tafels staan ruim
opgesteld en de bediening doet op een verantwoorde manier zijn
werk. Alle leden hebben er weer plezier aan, en
niemand gaat met lege handen naar huis. We
hopen dat we op deze manier kunnen doorgaan
en dat niemand van de leden ziek wordt.
Maar door de uitbraak van de tweede coronagolf
zijn we genoodzaakt toch te stoppen; de horeca
moet voor vier weken dicht. We zullen het afwachten en hopen weer snel op groen licht van
de RIVM. Als we weer kunnen beginnen, dan
worden de leden, die de afgelopen vier weken
hebben meegedaan, door de secretaris Janke de
Boer op de hoogte gesteld.

