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Bericht vanuit het bestuur
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar 2020. Vanaf maart is het coronavirus aanwezig, waardoor bijna alle activiteiten van dit jaar werden afgelast. Ook onze altijd gezellige Sinterklaasbingo en de
kerstmiddag gaan dit jaar niet door. Toch willen we onze leden als afsluiting van dit moeilijke jaar iets
aanbieden voor de kerstdagen. Het bestuur zal elk lid van de KBO voor de kerstdagen met een leuke
attentie verrassen. Enkele leden van de KBO hebben corona gehad en lagen in het ziekenhuis of moesten
thuis in quarantaine. Wij wensen iedereen veel beterschap met het herstel.

De Rabo Club Support
De Rabo Club Support actie heeft dit jaar een bedrag van € 339,26 opgebracht. Een mooi bedrag, maar
aanmerkelijk minder dan de € 508,71 van vorig jaar. Een oorzaak kan zijn dat het stemmen op de website
van de Rabobank dit jaar te moeilijk was. Als u dat ook zo heeft ervaren, geef het dan door aan het bestuur.
Het bestuur zal de Rabobank hierop wijzen, zodat het volgend jaar gemakkelijker kan. Dank aan de
mensen die hun stem op onze KBO hebben uitgebracht.

In beweging
Wilt u toch blijven bewegen? Op dinsdagmorgen om half elf kunt u sporten in De Flint. Op vrijdagmorgen
is er een wandelgroep om half elf in het Streekbos. Bent u hartpatiënt en wilt u gaan zwemmen? Dat kan
op de maandagmorgen. Informatie bij Trudy Ligthart.

Eenzaam en alleen
Stuur deze dagen eens een kaartje naar iemand van wie je weet dat deze alleen of eenzaam is. Schrijf een
warm berichtje. Als je jouw naam vermeldt, krijg je misschien een berichtje terug. Doe je kerstkaart(en)
vóór de kerst zelf in de brievenbus bij een oudere in jouw buurt. Denk bijvoorbeeld aan een buurvrouw
of buurman in een woonzorgcentrum in jouw wijk.

ZIE GINS
Zie gins komt de stoomboôt uit Spanje weer an
An dek staan een peerd en een stokouwe man
Ze hewwe dat knol van m’n buurman te lien
Die ouwe is zeeziek, dat ké je zo zien
Hai staat wat te zwaaien en leunt op z’n stok
Waai staan tóch te wachten, dat waai zwaaie ok
’t Stikt van de knechte, een heêl pilleton
Die lagge, an ’t zien, veûls te lang in de zon
Zie gins loit de stoomboôt uit Spanje aan wal
De spulle d’r uit en’t peerd weer op stal
’t Feist is weer weest, kedootjes bewonderd
De handel tevreden, de kluit weer bedonderd

Jaarprogramma KBO 2021
Het is gebruikelijk dat met de laatste
nieuwsbrief van het jaar het
jaarprogramma van het nieuwe jaar
in kleur wordt bijgevoegd.
Het bestuur heeft het jaarprogramma
voor 2021 in concept gereed, maar
vanwege het coronavirus zijn er teveel
onzekerheden om het nu te laten
drukken. Dat geeft alleen verwarring.
Ons kerstprogramma voor 2021 is wel
definitief vastgelegd.
Als er weer mogelijkheden zijn voor
bijeenkomsten, wordt iedereen
geïnformeerd via de nieuwsbrief

