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Bericht vanuit het bestuur
Na een lange periode waarbij we allemaal in het harnas van het coronavirus zaten en het sociale leven
bijna tot stilstand kwam zijn de eerste versoepelingen aangekondigd.
Het belangrijkste om dit te kunnen doen is een duidelijke afname van het aantal coronagevallen. De
ziekenhuisopnamen gaan nu gestaag naar beneden zodat de zorg zich kan richten op de achterstand die
is ontstaan op de meeste andere afdelingen.
We mogen blij zijn dat we in Nederland wonen en dat alles zo goed mogelijk wordt geregeld. Een bekend
spreekwoord is: ‘De beste stuurlui staan aan wal’. Je zal als overheid maar beslissingen moeten nemen
over iets waar we nog niet eerder mee werden geconfronteerd en waar ook geen medicatie voor beschikbaar was.
Dankzij de inzet van diverse farmaceutische bedrijven over de hele wereld zijn middelen ontwikkeld die
in korte tijd konden worden gebruikt voor de bescherming tegen corona.
Onze doelgroep was vanwege de leeftijd en vaak ook wat lichamelijke ongemakken betreft redelijk snel
aan de beurt voor de eerste vaccinatie. Echter de vraag was vele malen groter dan het aanbod, dus ging
het minder snel dan verwacht.
Als politicus moet je toch wel een brede rug en een dikke huid hebben om alle kritiek te weerstaan. Een
democratisch gekozen kamer met thans achttien verschillende partijen maakt het niet makkelijker. Laten
we hopen dat we ondanks de vele verschillende meningen en wensen van al deze partijen er toch weer
een goede en stabiele regering kan worden samengesteld.
Adrie Laan

KBO-activiteiten
In de vorige nieuwsbrief heeft onze secretaris Janke de Boer een mooi verslag geschreven met als thema:
‘Een KBO-vereniging in coronatijd’.
Naast de drie attenties die het bestuur persoonlijk bij alle leden heeft gebracht, waren er geen mogelijkheden om samen te komen. Ook het Vereenigingsgebouw is nog steeds gesloten.
Binnenkort zal het bestuur overleggen wat we dit jaar nog voor onze leden kunnen organiseren als de
besmettingen verder afnemen en de horeca weer open kan. We hopen dat we elkaar weer snel op onze
vertrouwde locatie kunnen ontmoeten.

Overige mededelingen
Op 26 mei 2021 is er een algemene ledenvergadering van KBO
Noord-Holland die alleen digitaal kan worden bijgewoond
(dus per computer). Belangrijke zaken zullen wij melden.
Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid is er een brochure
gemaakt met als thema: ‘Senioren en Veiligheid’, waarbij veel
tips worden gegeven om oplichting te voorkomen. Helaas
worden we hier al meer mee geconfronteerd op allerlei gebied.
Een serieus onderwerp om als themamiddag voor alle ouderen
te organiseren. Voorkomen is beter dan genezen.

Het bestuur wenst u allen veel gezondheid. Nog even volhouden!

