
Datum          :  december 2020                
 
Onderwerp :  beste wensen door de voorzitter 
 

 

Hallo KBO-leden , 

We gaan richting het einde van 2020 , een jaar van bijzonder rare toestanden veroorzaakt door 

het coronavirus. Vooral waren we beperkt in de sociale omgang. 

Ook bij KBO Beringe liep het jaar heel anders dan verwacht , een jaar waarin we veel leden teleur 

moesten stellen door activiteiten stop te zetten. 

Een beslissing die vooral niet makkelijk was , maar ik denk dat we als bestuur hierin het juiste 

hebben gedaan. 

We  zitten nog steeds met de vraag hoe gaat het allemaal verder verlopen, of er weer 

activiteiten opgestart kunnen worden en wanneer? 

In ieder geval wordt er wel een jaarprogramma voor 2021 opgesteld maar wel alles onder 

voorbehoud want wat brengt het virus ons nog in 2021? 

Wat de zullen maatregelen in december  zijn? Maar ik hoop echt dat we de feestdagen een 

beetje normaal kunnen doorbrengen. 

Dit jaar dus ook helaas geen Kerstviering , maar we hebben bedacht dat we  ieder lid een attentie 

rond de kerstdagen moeten geven om het verloren jaar een klein beetje goed te maken. 

Het bestuur van KBO Beringe wenst iedereen ondanks de beperkingen die er waarschijnlijk in 

december ook nog zijn toch fijne kerstdagen en een goed uiteinde en een gezond 2021 . 

Kijk ook eens op onze website www.kboberinge.nl 

Namens het bestuur van KBO Beringe. 

Met vriendelijke groet, Toon Truijen (voorzitter) 
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