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Bericht vanuit het bestuur
Beste leden, in de vorige nieuwsbrief van juni kon ik melden dat de eerste versoepelingen door de overheid waren aangekondigd en dat het aantal coronabesmettingen duidelijk afnam.
Corona is het woord wat het laatste jaar het meeste gebruikt is door iedereen, maar wat mij betreft kan het
de vrieskist in en we hopen dat voorlopig niet zoveel meer te horen.
Gelukkig na een lange periode die voor iedereen niet makkelijk is geweest, is de zon letterlijk en figuurlijk
weer gaan schijnen. We kunnen en mogen weer wat doen, al blijft de anderhalve meter nog wel even
gehandhaafd. Voor de ouderen misschien wat minder lastig dan voor de jongeren, maar het moet wel.
Op dit moment wordt het EK voetbal gespeeld en door de deelname van Nederland is de oranjekleur weer
op vele plaatsen zichtbaar. De saamhorigheid met elkaar komt mede door de voetbal weer terug en ook
het zomerweer is hierbij een belangrijke factor. Alles begint weer te leven! De verenigingen kunnen zich
voorbereiden om binnenkort weer van start te gaan.
Adrie Laan

KBO-activiteiten
Doordat we hopelijk weer iets kunnen organiseren komt het bestuur op dinsdag 29 juni bij elkaar om de
mogelijkheden te bespreken.
Het concept jaarprogramma van 2021, wat helaas niet uitvoerbaar was, komt ter sprake en we zullen
bespreken wat de mogelijkheden voor de rest van het jaar zijn.
De fietstochten onder leiding van Joop gaan weer van start op 29 juli en 26 augustus. Aanmelden bij Joop
Deen, telefoon 516540 of 06-13187723.
Verder staan de bingomiddagen, de klaverjasdrive met de drie KBO’s, de modeshow in Boskoop, een
seniorenquiz met eventueel een buffet, een cabaretmiddag en uiteraard onze jaarlijkse kerstmiddag op het
programma. Alles onder voorbehoud dat het weer mogelijk is en voor voldoende personen. Binnenkort
hopen we dat we onze leden het programma kunnen verstrekken.

Overige mededelingen
Per 1 januari 2021 is er afscheid genomen van Roy en Pascalle Vreeker, die
na de periode van Kees Ooteman het Vereenigingsgebouw diverse jaren als
uitbater hebben gerund.
De bijeenkomsten van het KBO waren altijd goed verzorgd en de samenwerking prettig. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor het
verenigingsleven in het gebouw. Danny Louter is de nieuwe uitbater en we
wensen hem veel succes.

Het bestuur van de KBO wenst alle leden een mooie en zonnige zomerperiode.
Blijf gezond en we hopen elkaar weer snel op de vertrouwde locatie te ontmoeten.

Gaat u verhuizen of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, bel 515893 of mail naar kbo-bovenkarspel@ziggo.nl

