
In dit nummer: 

Blz. 1:  

Van het bestuur 
Gedicht: Ik droom 
Blz. 2 :      
verjaardagen 
Informatie 
 

Secretariaat KBO en redactie   

Klazien Elfrink  

            Biezenbrugstraat 14  

       7741 EC Coevorden               
Tel: 0524-513397 

Email:kbocoevorden@gmail.com  
 

Redactie Nieuwsbrief: 
Johan Elfrink  

Email:johanelfrink@gmail.com                    
 

De website van KBO Coevorden 
is te bereiken via 

www.kbocoevorden.nl   
 

 De volgende Nestor met 

nieuwsbrief  komt uit op  

Woensdag 26 mei 2020 

Rabobankrekening van de                

KBO Coevorden is:  

NL94RABO 0312616171 

Wij als bestuur zouden heel graag plannen willen maken voor het tweede 

deel van ons seizoen. Helaas kunnen we op dit moment nog niets doen. 

In ieder geval gaan onze bijeenkomsten tot 1 september NIET door. 

Wij hopen ondertussen wel dat het nog steeds goed gaat met uw gezond-

heid. Voorzichtig zijn is nog steeds belangrijk. 

Ondanks alle beperkingen brengt deze crisis ook veel mooie momenten. 

We hebben de dag op een andere manier moeten leren invullen. 

Is het u ook opgevallen dat mensen elkaar weer groeten in het voorbij 

gaan? Mooi even zo’n moment met een glimlach. 

Wij hebben geen reacties van u ontvangen over de jaarrekening van 

2019. Dus bij deze is die ook door u goedgekeurd. 

Wij hopen dat de tijd weer snel komt dat we de inhoud van het gedicht: “Ik 

droom” weer kunnen beleven. 

Samen komen we er wel. Nog even volhouden.  
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Van het bestuur 

 

 

Ik droom van samen 

van jou en mij  

niet door de ramen  

maar zij aan zij 

 

Ik droom van kind’ ren 

die in de klas 

gewoon weer leren 

zoals het was 

 

Ik droom van pleinen 

muziek en feest 

gezellig samen 

mis het meest 

 

Ik droom van wijnen 

in het café 

en al mijn vrienden 

mogen weer mee 

Ik droom van dansen 

in een tent 

van nieuwe kansen 

een evenement 

 

Ik droom van reizen 

hand in hand 

en zonnebaden 

op het strand 

 

Ik droom van binnen 

weer naar buiten 

weer beginnen 

zonder sluiten 

 

Ik droom van morgen 

vandaag voorbij 

zonder zorgen 

straks vieren we “wij” 

Ik droom  
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We wensen iedereen die in Juni jarig is een  

fijne dag en van Harte Gefeliciteerd!  
 

Alle bijeenkomsten, activiteiten etc. gaan tot nader bericht niet door. 


