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Beste leden, 

U zult ongetwijfeld de persconferentie van dinsdagavond 20-10-2020 van onze minister-president Mark 

Rutte en minister Hugo de Jonge gevolgd hebben. Het was noodzaak en het  heeft voor onze samenleving 

grote consequenties. Voorop staat de gezondheid van ons als inwoners van ons land en daarbuiten. Ook 

voor ons als KBO-bestuur is dat niet eenvoudig en leuk, we worden geremd in onze geplande activiteiten. 

Het voelt als een gemis om u niet te kunnen ontmoeten. Want ons motto is en blijft: Samen voor elkaar en 

samen met elkaar. Daarom zijn wij ook als bestuur genoodzaakt om onze verantwoordelijkheid te nemen 

en de afgekondigde maatregelen te respecteren om onze gezondheid veilig te stellen. Daarom deze extra 

brief om u te informeren wat we als bestuur besloten hebben. 

 

Alle activiteiten voor de rest van dit jaar geannuleerd! 

Dit betekent dat de filmmiddag op 8 november, de proeverijen op 19 en 20 november en de kerstmiddag 

niet doorgaan. Omdat het plannen van bijeenkomsten voor het komende jaar erg onzeker is hebben we 

besloten om voorlopig nog geen jaarboekje voor 2021 samen te stellen. We zullen u met nieuwsbrieven op 

de hoogte houden van wat er wordt georganiseerd. Zodra de situatie het toelaat zullen we mogelijk alsnog 

een jaarboekje gaan samenstellen. Het is verstandig om het jaarboekje van 2020 voorlopig nog te bewaren 

voor alle informatie die daarin staat vermeld.  

 

Gedicht: 

Wanneer ….mag het weer         

     Soms verlang je naar een knuffel,       

         Even een arm om  je heen,       

  Door die verplichte afstand,       

      Voel jij je soms alleen.       

         We weten het is een regel,      

   waar de bedoeling goed van is,     

                   Maar na zoveel maanden corona,     

            Is dit iets wat je mist.      

     Een knuffel, elkaar aanraken,    

          Het hoeft maar even te zijn,    

     Als je alleen door het leven gaat,   

           Doet dit soms wel pijn.    

                 Maar we hopen op betere tijden,  

             Dat het weer ‘normaal’ zal gaan, 

         Dat die regel van anderhalve meter,

        Niet meer zal bestaan. 

      Het bestuur. 

 

 

 


