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Van het bestuur 
Wij hopen dat u heeft kunnen genieten van een mooie zomer. Ook al was 
het niet altijd mooi weer. 
Gelukkig kunnen we wel weer bij elkaar op bezoek.  
Dat is het begin van het eind van deze vreemde tijden.  
Daar gaan we maar vanuit. 
Vergeet niet om regelmatig op onze website te kijken voor het laatste 
nieuws.  
 
Op dit moment is er nog geen versoepeling met de 1,5 meter afstand re-
gel. We horen meer op de volgende persconferentie van 17 september. 
We gaan er vanuit dat we dan vanaf oktober weer volledig kunnen begin-
nen met onze KBO activiteiten. De volgende nieuwsbrief nr. 10 komt eind 
september uit. Daarin vindt u dan de agenda met vermelding van de  
geplande bijeenkomsten. 
Wij hopen elkaar spoedig weer te zien.   

AGENDA (ONDER VOORBEHOUD) 
 
Do.  21 oktober 

Wo.  10 november 

Do.  18 november 

Wo.  15 december 

Do.  16 december 

  9.30 uur Spelochtend 

14.30 uur Jaar- en Begrotingsvergadering  

  9.30 uur Spelochtend 

15.30 uur Kerstmiddag 

  9.30 uur Spelochtend 

20 JAAR KBO LID 

Hier noemen we de namen van de mensen die in het jaar 

2001 lid zijn geworden van onze KBO vereniging. 

Mevr.  G. Berens-Hermes 

Mevr.  H.A.  Beukeveld-Assen     

Mevr.  H.A.  Hutten-Hekkink 

Dhr.  H.J.J. Hutten 

Dhr.  J.B.   Koel 

Mevr.  D.  Beukeveld-Kleinheerenbrink 

Mevr.  H. Hartong-Keuter 

Mevr.  W.H.T. Meijerink-Bakker 
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We feliciteren alle jarigen die in de 

maand september jarig zijn!  
 

Er woont een clowntje in mijn hart, heel klein en 

apart. 

Het kan dansen, springen,  lachen en zingen. 

Heb je verdriet of moet je wenen? 

DAN MAG JIJ HET ALTIJD EVEN LENEN! 


