
 

24 januari 2020.

Beste allemaal,

Nu de maand januari alweer bijna ten einde is willen we toch nog even terugblikken op 
het einde van 2019. We denken hierbij aan de mooie Kerstviering, die mede dankzij het 
koor weer een sfeervolle dienst is geworden.
 Met deze viering hebben we 2019 met een goed gevoel afgesloten.

Dan de Nieuwjaarsreceptie, heel veel gezellige mensen hebben ons en elkaar de hand 
geschut en de beste wensen voor 2020 gewenst. Daarna gezellig spelletjes gedaan en 
zo  was het begin van het nieuwe jaar een feit.

Als het goed is heeft U allemaal het nieuwe  programmaboekje ontvangen en daarin 
heeft  U o.a. kunnen zien dat de jaarlijkse busreis op 3 juni wordt gehouden, waar we 
heen gaan blijft nog even en verrassing.

Waar we U wel alvast voor kunnen uitnodigen is   ”Een broodje Brandweer.”   
Ja U leest het goed. 
Op 13 maart zijn we uitgenodigd om na een rondleiding gezellig een broodje te eten, 
samen met de brandweer. Omdat de volgende Nestor pas uitkomt op 8 maart kunt U 
zich nu al opgeven voor dit uitje.
U kunt zich opgeven op de spellenmiddagen of bij:
Nico Karsten, tel nr. 072- 5711876 of bij Riny Rijpkema, tel.nr. 072-5710409. Het tijdstip  
hoort U t.z.t. nog van ons.

Overleden.

Helaas is één van onze trouwe leden en oud bestuurslid Jo Mol op 23 december 2019
Overleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe in deze voor hun zo moeilijke 
tijd.

Programma:

De eerstvolgende spellenmiddagen zijn op:

 29 januari,  12 februari en 26 februari.
 13 maart Broodje Brandweer en op 18 maart de jaarvergadering.

Het volgende KBO/PCOB magazine verschijnt op of rond 8 maart 2020.

Vriendelijke groeten,
Riny Rijpkema, secretaris.
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