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Van het bestuur 
Hoera!!  Dit keer hebben wij vrolijk nieuws voor u. 

De 1,5 meter afstand is afgeschaft op 25 september, dus kunnen we ein-
delijk weer beginnen met onze KBO activiteiten.  

We hopen dat u allemaal de corona tijd goed bent doorgekomen.  

Het bestuur verheugt zich er op om u allemaal weer te kunnen  

ontmoeten.  

Omdat we, vanwege corona, ons 25 jarig  jubileum niet echt hebben kun-
nen vieren, willen we op de komende bijeenkomsten dat alsnog  een 
beetje vieren door de extra bijdrage van 2 euro  p.p. voorlopig niet van u 
te vragen. 

We willen graag tijdens de eerste bijeenkomst vooral de tijd hebben om 
gezellig samen te zijn.  

Dus 20 oktober is een EXTRA bijeenkomst zonder een programma 
maar met een hapje en een drankje.  

AGENDA:         

Wo. 20 oktober  14.30 uur Gezellige Bijeenkomst 

Do. 21 oktober   9.30 uur Spelochtend    

Wo. 10 november 14.30 uur Jaar- en Begrotingsvergadering 

Do.  18 november   9.30 uur Spelochtend 

Wo. 15 december  15.30 uur Kerstmiddag 

Do. 16 december   9.30 uur Spelochtend 

Spreukje: 
 
De hemel is eeuwig, dus als je een dagje later komt, mis je niets.  

Al een aantal jaren proberen wij het gemis van een voorzitter en een se-
cretaris in te vullen.  
We proberen ons met de overige bestuursleden zo goed mogelijk te be-
helpen maar het gemis is groot. 
 
Voelt u er voor om ons bij te staan bij onze gezellige KBO vereniging dan 
bent u, of een kennis, familie of buren, van harte welkom.  
 
Laat het ons weten en bel of mail naar: 
Klazien Elfrink,  
Tel: 0524 513397 
Mail: kbocoevorden@gmail.com  
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    Het bestuur feliciteert alle leden die in de 

    maand oktober jarig zijn! 

 

    Je bent pas echt oud als de kaarsjes  
    meer gaan kosten dan de taart zelf. 
    


