NUMMER 176
OKTOBER 2021

KA T H O L I E K E B O N D V A N O U D E R E N ♦ B O V E N K A R S P E L
Voorzitter . . Adrie Laan . . . . . .  515802
Secretariaat Janke de Boer . . . .  852965
Penningmeester . . . . . . . . . . . . . . Nico Bakker

 515893 Rabobank NL83 RABO 0310 0514 95

Zie voor meer nieuws de website www.kbobovenkarspel.nl

BERICHT VANUIT HET BESTUUR

Klaverjassen en biljarten
Op woensdagmiddag 1 september zijn we weer gestart met het klaverjassen en biljarten. We beginnen op deze
middagen om 13.30 uur en de kosten zijn € 3,00 per persoon. We zijn toen gestart met drie tafels om te klaverjassen, en de biljarts worden allemaal gebruikt. De leden waren er duidelijk aan toe om elkaar te ontmoeten.
We volgen zoveel mogelijk de regels van de overheid, wat betekent dat u aangeeft gevaccineerd te zijn of getest.
De tafels staan wat ruimer opgesteld en ook de bediening doet zo goed mogelijk haar werk. Alle leden hebben
er weer plezier in en aan het eind van de middag gaat niemand met lege handen naar huis. We hopen dat we
op deze manier zo kunnen doorgaan.

Klaverjassen op zondag 3 oktober met de drie KBO’s
Op zondag 3 oktober is er weer een gezamenlijke klaverjasdrive in Het Vereenigingsgebouw voor de leden van de KBO’s van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek.
De aanvang is om 10.00 uur en de sluiting om ongeveer 17.00 uur. De kosten per persoon
zijn € 15,00. Aanmelden uiterlijk op donderdag 30 september bij Janke de Boer, telefoon 852965 of 06-25035949.
De deelnemers krijgen tweemaal koffie met koek, een heerlijke lunch met soep, koffie of thee en twee broodjes,
twee consumpties en een hapje. Daarnaast wordt er om mooie prijzen gestreden. Deze dag is onder leiding van
Sjaak Laan.

Lady’s Day op dinsdag 12 oktober in Boskoop
Het is al weer even geleden dat we een Lady’s Day konden organiseren. De coronabesmettingen waren de
oorzaak dat veel activiteiten niet door konden gaan. Nu zijn we weer hoopvol en trachten toch weer een reisje
te organiseren. Een leuke dag naar Boskoop op dinsdag 12 oktober zal bij voldoende aanmeldingen doorgaan.
Bij onvoldoende deelname uit Bovenkarspel wordt dit aangevuld met mensen uit Grootebroek en Lutjebroek.
De opstapplaatsen zijn: Boerhaaveplein om 8.15 uur, Sint-Martinuskerk om 8.30 uur, Het Postkantoor om 8.45
uur café De Paus in Lutjebroek om 9.00 uur. Zorg op tijd aanwezig te zijn bij een van de vier instapplaatsen die
u bij aanmelding opgeeft. Bij het instappen moeten de kosten worden betaald van € 22,50 per persoon (graag
gepast). Opgeven tot 8 oktober bij Janke de Boer, telefoon 0228-8522965 of 06-25035949.

Rabo Club Support 2021
Ook dit jaar doet onze KBO weer mee aan de Rabo Club Support. Ben je lid van de
Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober tot 24 oktober stemmen. Dit jaar kun je ook
stemmen via de app of als je ingelogd bent op de website van de Rabobank. Door in
te loggen in de app of op onze website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn
Lidmaatschap’ kun je klikken op Rabo Club Support. Elk lid mag vijf stemmen
uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal twee op dezelfde
mogen worden uitgebracht. Uw stem is dus belangrijk voor de inkomsten van onze KBO. Vorig jaar bracht de
Rabo Clubkas Campagne € 339,26 in het laatje. We rekenen weer op onze leden.
Het is verplicht bij deelname aan de bovenstaande activiteiten aan te tonen dat u bent gevaccineerd!
Dit kan door middel van een QR-code op uw telefoon of op papier, een vaccinatiebewijs of een testbewijs van de laatste 24 uur. Ook is een legitimatiebewijs hierbij nodig (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

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

