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Van het bestuur 
Op woensdag 23 maart hebben we de opening van ons KBO jaar kunnen 
vieren met een Eucharistie viering met aansluitend de eerste bijeenkomst 
in dit jaar. We hebben onze overleden leden genoemd en een kaarsje 
voor hen opgestoken. Het was fijn om te zien dat er een goede opkomst 
was. Daaraan konden we merken dat de leden er weer zin in hadden.   
 
Hopelijk gaat het corona virus voorlopig geen reden meer geven om weer 
te moeten stoppen. Het was heel fijn om u allemaal weer te zien na zo’n 
lange tijd. Ook zijn we blij met de goede bezetting op de spelochtend.  Als 
bestuur doen we ons best om de agenda voor dit jaar weer rond te krij-
gen. Mocht u misschien suggesties hebben dan zijn ze van harte welkom. 
U kunt ons altijd bereiken op het telefoonnummer dat op de nieuwsbrief 
staat vermeld.  
 
AGENDA: 
Don. 12 mei Spelochtend   9.30 uur    St. Antoniusgebouw 
Woe. 18 mei Fietstocht  13.30 uur   Start vanaf de Spoorsingel 
Woe. 8 juni Uitgaansmiddag 13.00 uur   Start vanaf de Spoorsingel 
Don.  9 juni Spelochtend   9.30 uur    St. Antoniusgebouw  
 
 
Mededelingen: 
 
De uitgaansdag is dit jaar iets veranderd. Wij hebben aan de leden op de 
bijeenkomst gevraagd  of er nog veel animo was voor een dagreisje met 
de nodige kosten die daaraan zijn verbonden. Zoals u weet zijn de prijzen 
inmiddels flink verhoogd en we moesten als bestuur de laatste jaren al 
financieel bijleggen uit de pot. Ook was het ieder jaar weer spannend of 
het reisje wel door kon gaan omdat de bus alleen rijdt als die vol is. 
  
Er bleek dat er veel minder animo was voor een dagreisje daarom heeft 
het bestuur besloten om er een halve dag van te maken. We krijgen dan 
een rondrit met een gids in de bus. Er is een kleine pauze om wat te drin-
ken met wat lekkers en na afloop gaan we dan in het St. Antoniusgebouw 
een kleine maaltijd nuttigen. 
 
Dit gaan we doen op woensdagmiddag 8 juni.  
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Spoorsingel. 
 
U kunt zich opgeven t/m donderdag 2 juni bij Klazien Elfrink. Tel: 513397 
De kosten bedragen € 25,-- p.p. te betalen voor vertrek, bij de bus.  
Er kunnen maximaal 50 personen mee dus Vol is Vol  
 
U kunt uw fiets voor vertrek plaatsen bij het St. Antoniusgebouw.  
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Voor de fietstocht op 18 mei kunt u zich opgeven tot en met vrijdag 13 mei bij:  

Roelof Woering. Tel: 514158 of: Jan Ambergen tel: 516290 

We starten net als voorheen vanaf de parkeerplaats aan de Spoorsingel. 
We eindigen in het St. Antoniusgebouw. 
De kosten bedragen € 7.00 p.p 

Wij waren enkele jaren geleden met onze KBO vereniging opgestart met de jaarlijkse  
seniorendagen  met drie ouderenbonden, de ANBO, de PCOB en de KBO. Aangezien wij als KBO 
nu alleen overblijven en we helaas niet genoeg mankracht hebben om de seniorendagen te organi-
seren, heeft het bestuur helaas moeten besluiten om hiermee te stoppen. 
 

 

Alle leden die in mei jarig zijn…. 

     Van harte gefeliciteerd! 
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