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Bericht vanuit het bestuur
Op donderdag 17 februari was na lange tijd weer de eerste fysieke bijeenkomst. De extra ingelaste bingomiddag als alternatief voor de annulering van Theater Tom op 11 februari werd door 35 leden bezocht.
Duidelijk minder dan wat we gewend zijn, maar de coronabesmettingen zijn waarschijnlijk de reden dat
veel vaste bezoekers van de bingo het nog even aankijken. Onder leiding van Agatha, Joop en Tiny kunnen
we terugkijken op een geslaagde middag.

Lady’s Day
Van de organisatie van Lady’s Day zijn wij benaderd of er weer belangstelling is voor een gezellige dag met de vrouwelijke leden naar Boskoop.
Een geheel verzorgde dag met onder andere een modeshow, bingo en volop
gelegenheid om vrijblijvend de nieuwe mode aan te schaffen. Een leuke dag
die al twee keer eerder is georganiseerd en voor herhaling vatbaar is. Alleen
bij voldoende deelname kan dit doorgaan vanwege de hoge kosten van de
bus. U kunt zich aanmelden bij Nico Bakker. De kosten zijn maximaal € 25,00
per persoon. Bij voldoende belangstelling wordt in overleg met Boskoop een
datum vastgesteld.

Muzikale quiz op vrijdag 4 maart om 14.00 uur
Simone Beerepoot verzorgt deze gezellige muzikale middag in het Vereenigingsgebouw. Een muzikale bingo op een accordeon met muziek uit de
jaren vijftig en zestig, waarbij vele herinneringen van vroeger weer worden
opgehaald en waarbij mag worden meegezongen. Deze middag mag u niet
missen. De kosten zijn € 5,00. U kunt zich aanmelden bij Nico Bakker. De zaal
is open vanaf 13.30 uur.

Jaarvergadering op woensdag 13 april om 14.00 uur
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat Trudy Ligthart en Adrie Laan niet
herkiesbaar zijn. Doordat secretaris Janke de Boer is afgetreden is er behoefte
aan nieuwe bestuurders. Wie is er bereid om een van de mooie bestuurstaken in te vullen?
Tot heden zijn de reacties minimaal en moet worden gevreesd dat onze KBO vanwege gebrek
aan bestuursleden na 65 jaar ophoudt te bestaan. Dat mag toch niet gebeuren! Wie stelt zich
beschikbaar? Voor informatie kunt u zich melden bij Adrie Laan of Nico Bakker.

Huishoudelijk reglement
Belangstellenden kunnen dit opvragen bij Nico Bakker of lezen op de website.
Het bestuur wil tijdens de jaarvergadering goedkeuring vragen aan de leden.

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

