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Bericht vanuit het bestuur
Na de laatste berichten over de corona-ontwikkelingen kunnen we voorzichtig optimistisch zijn en heeft
het bestuur overleg gehad wat we dit jaar nog kunnen doen. Zoals eerder gemeld is er geen jaarprogramma verstrekt aan het begin van dit jaar. Wel waren diverse contacten gelegd en afspraken
gemaakt om onder voorbehoud het programma weer te kunnen opstarten.
Wij hopen dat alle leden nu zijn gevaccineerd zodat het risico van besmetting zowel voor henzelf als voor
de medemens beperkt is. Een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs kan nodig zijn. Het bestuur ziet er
dan ook naar uit om de leden weer te verwelkomen.
Wel zal vanwege de anderhalvemeternorm het aantal personen maximaal ongeveer 75 personen zijn.

KBO-activiteiten
Het wekelijkse klaverjassen wordt weer gestart vanaf woensdagmiddag 1 september.
Onze eerste bingomiddag is op woensdag 15 september vanaf
14.00 uur. Vooraf aan de bingomiddag is er een verkorte jaarvergadering over het jaar 2020.
Voor beide activiteiten moet u zich vooraf telefonisch aanmelden bij secretaris Janke
de Boer! Telefoon 0228-852965 of mobielnummer 06-25035494.

Verdere activiteiten
De Lady’s Day in Boskoop is gepland op 12 oktober en samen met de KBO’s
van Grootebroek en Lutjebroek krijgen we de bus wel weer vol. De leden van
KBO Bovenkarspel hebben de eerste keus!
De jaarlijkse kerstmiddag is gepland op vrijdag 17 december met een muzikaal optreden van Anna en Irma Ursem die voor een sfeervolle middag zullen
zorgen, afsluitend met de feestelijke broodmaaltijd
Het jaarlijkse klaverjassen met de drie KBO’s is gepland op zondag 3 oktober.
De overige activiteiten die reeds eerder zijn genoemd in de vorige nieuwsbrief zijn:
Een seniorenquiz met eventueel na afloop een warme maaltijd.
Een cabaret of muzikale middag. Er wordt nog naar gekeken of dat gepland kan worden.
De fietstochten zullen door Joop Deen bij voldoende belangstelling worden opgepakt. Nadere info volgt.

Onze nieuwe beheerder Danny Louter is inmiddels gestart met diverse activiteiten. Het Vereenigingsgebouw heeft een mooie impuls gekregen doordat de
bridgeclub van Het Roode Hert in Bovenkarspel en van Bessie in Lutjebroek daar
onderdak hebben gevonden. Een mooie start voor de nieuwe pachter en we
wensen hem veel succes.

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

