
Nieuwsbrief  1 september  2020 
 

 

Beste KBO leden, 

 

Op 1 september is er overleg geweest van het bestuur met alle werkgroepleden voorzover zij er bij konden zijn. 
Met hen is overlegd hoe we de komende tijd verder gaan met het programma voor dit jaar en het komende 
jaar. In deze nieuwsbrief een opsomming van de conclusies van deze bijeenkomst die coronaproof in de tuin 
van Anneke en Cor plaatsvond. 

Gymclub:  Deze activiteit i.s.m. ONIS is recent gestopt wegens te weinig deelnemers. Enkele dames hebben zich 

aangesloten bij de gymclub die dit reeds op maandagmorgen in de Bunt doen. 

Kerstmiddag:  Allen zijn het er over eens dat de bijeenkomst zoals die al jaren in Heidehof wordt georganiseerd 

niet op deze wijze kan plaatsvinden. Het projectkoor voor deze middag zal dus ook niet gaan repeteren. De 

werkgroep zal zich gaan beraden of er voor dit jaar een andere opzet mogelijk is die zonder risico is voor de 

deelnemers. 

Biljarten:  Omdat deze groep zeer klein is zijn zij onlangs al weer begonnen. 

Kienen:  Ook deze groep is niet groot en het is mogelijk en verantwoord om dit weer op te pakken. De eerste 

keer zal het kienen weer zijn op woensdag 16 september en verder zoals gebruikelijk elke 3e woensdag van de 

maand.( Boxenberg) 

Koersballen:  Het is verantwoord om ook hiermee weer vanaf nu te beginnen. Woensdag 9 september weer 

voor de eerste keer. ( MFR-Muziekruimte ) 

Kaarten:  Hier wordt ook per direct weer mee begonnen. Daarvoor verhuist men van de foyer naar een kleine 

zaal.  (  Boxenberg ) 

Bridgen:  Deze week heeft er overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid om weer te gaan bridgen. Gezien de 

complexheid om de geëiste( 1,5 m1 ) afstand te houden, en het gegeven dat de kaarten dicht bij elkaar liggen 

tijdens het spel is de aanvang vooralsnog uitgesteld. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd. 

Mee(j)eten:  A.s. vrijdag vindt er overleg plaats met de gebruikelijke deelnemers of er voldoende belangstelling 

is om hier weer mee te beginnen.  

Bloemschikken:  Het lijkt niet mogelijk om bij deze activiteit voldoende afstand te bewaren en daarom is 

besloten dit voorlopig niet op te pakken. 

Carnaval:  Alle carnavalsactiviteiten voor de rest van 2020 zijn al afgezegd. Over carnaval voorjaar 2021 wordt 

later beslist. 

Jonge KBO-ers:  Zodra het verantwoord is zal de werkgroep een bijeenkomst organiseren. 

Wat gaat er nog door van de rest van het programma voor 2020?   

Donderdag 22 oktober: Lezing over energie en besparing i.s.m. ZummerePower. 

Zondag 8 november:  Filmmiddag in de Bunt. 

De excursie van 11 september, excursie 29 september, klootschieten 10 oktober en proefavond 

Wouterbergen gaan niet door. 

We hopen dat we in 2021 weer een normaal programma aan kunnen bieden, maar het is momenteel nog totaal 

onduidelijk hoe het verder gaat met corona. 

Het bestuur. 


