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Van de voorzitter.
Het is juni en de maatregelen rondom corona worden langzaam versoepeld.
We mogen elkaar weer bezoeken, lekker op een terras zitten en uit eten mits met
anderhalve meter tussenruimte. En we kunnen weer op vakantie naar bijna alle
landen. We ontdekken nu wel steeds meer hoe mooi ons eigen land is als we in de
buurt wandelen, fietsen of kamperen.
Maar er mag ook veel nog niet, zoals grotere evenementen organiseren en
vergaderen met meer dan 30 personen. Dat betekent dat het theater, de bioscoop
maar ook veel club-bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld fitness niet of slechts heel
beperkt kunnen worden bezocht.
Het betekent ook dat KBO Houten/Bunnik nog geen reizen kan organiseren en ook
de ledenvergadering van maart is noodgedwongen vervallen, waardoor nu in oktober
de enige ledenvergadering van 2020 zal plaatsvinden. We gaan wel weer voorzichtig
beginnen met de verjaardagbezoeken en de ledenwerving, maar nog heel
voorzichtig, want we behoren allemaal tot de risicogroep.
We hopen dat het ergste nu voorbij is en de verdere versoepeling kan doorgaan
zodat we elkaar weer kunnen spreken op bijvoorbeeld de activiteitenmarkt, de
ledenvergadering en de december-bijeenkomst. We wensen u allen een mooie
zomer met veel buitenactiviteiten waar het risico het kleinst is.
Nieuws van de reiscommissie.
We hadden dit jaar een mooi programma met 5 items.
1. 24 april: dagreis naar Gouda en Delft
2. 24 mei: bezoek aan de Passiespelen in Tegelen
3. 8 t/m 12 juni: 5-daagse trip naar Lochem met een verblijf in hotel “Hof van Gelre"
4. 11 september: dagtocht naar Giethoorn en Hattem
5. 28 september: uitstapje naar de modeshow bij Vander Klooster Mode
Maar helaas, het coronavirus gooide alles in de war. Zodoende zijn de eerste 3 items
al afgelast en zijn we nu ook genoodzaakt de twee activiteiten in september niet door
te laten gaan.
Het is zeer waarschijnlijk dat we dan met een gelimiteerd aantal mensen en met
mondkapjes op in de bus moeten zitten en dat is niet ons idee van een leuk dagje uit.
Dus einde seizoen wat onze reisjes betreft.
Voor 2021 hopen we de draad weer op te pakken. We gaan er vanuit dat de
beperkingen vanwege het coronavirus dan opgeheven zullen zijn. Waarschijnlijk
doen we alsnog de reisjes van 2020, misschien met een paar aanpassingen.
Ons bezoek aan de Passiespelen in Tegelen is in ieder geval doorgeschoven naar
zondag 2 mei 2021. Hierbij geldt dat degenen die al voor 2020 hadden ingeschreven
voorrang hebben en het reeds door hen betaalde inschrijfgeld in mindering gebracht
wordt op de dan te betalen reissom.
Al met al een zeer teleurstellend jaar, maar 2021 zal vast beter worden en we hopen
dan als reiscommissie u weer vele mooie en gezellige dagen te bezorgen d.m.v.
onze uitstapjes.
Voor nu: blijf gezond en vol goede moed, dan gaan we na dit alles, met zijn allen er
weer gezellig op uit.
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Gelezen in KBO-PCOB Verenigingsnieuws
1. Vluchten bij brand : Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en
spreek af wie de medebewoners en huisdieren meeneemt. Houd uw
vluchtroutes vrij van obstakels zodat u bij brand snel uw huis kunt
verlaten.
2. Rookmelders : Hang rookmelders op en test ze iedere maand.
3. Telefoon : Zorg altijd voor een opgeladen telefoon en zet
telefoonnummers van buren in uw telefoon, zodat u in geval van nood
meteen kan bellen.
4. Vlam in de pan : Blus alleen met een passende deksel. Blus nooit met
water. Blijf in de keuken tijdens het koken.
5. Roken : Rook niet in bed. Controleer of sigaretten helemaal uit zijn
voordat u ze weggooit.
6. Lucifers en aanstekers : Bewaar lucifers en aanstekers
buiten bereik van (klein)kinderen.
7. Koolmonoxide : Frisse lucht is belangrijk. Zorg voor
voldoende ventilatie en laat uw gasinstallatie jaarlijks
controleren. Plaats een koolmonoxidemelder en test deze
maandelijks.
8. Veilige schoorsteen : Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar
vegen door een erkend bedrijf.
9. Elektrische apparaten : Maak het filter van uw wasdroger na iedere
droogbeurt schoon. Door de combinatie van stof en een hoge
temperatuur kan brand ontstaan.
10. Stekkerdozen : Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken.
Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. Sluit
geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden van de KBO en PCOB.
Wilt u op de hoogte blijven van het landelijk KBO-PCOB nieuws dan kunt u zich
aanmelden, ga naar https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/ of lees dagelijks het
laatste nieuws op https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/.
Komende activiteiten.
Onder voorbehoud in verband met het corona-virus.
5 september : Activiteitenmarkt op Het Rond.
26 oktober : 1e Alg. Ledenvergadering in De Opstandingskerk
14 december : Decemberbijeenkomst in De Engel
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