
Nieuwsbrief 
voor leden van KansplusSien 
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Dan rest ons nog om iedereen veel succes en sterkte te wensen om deze corona tijd het 

hoofd te bieden en verantwoord om te gaan met de huidige beperkingen. 

Met vriendelijke groet 

bestuur KansplusSien 

Even bijpraten 

Inmiddels is de laatste activiteit vanuit 

KansplusSien al bijna een half jaar geleden. 

Velen van u hebben vlak voor de 

Coronacrisis uitbrak, nog genoten van het 

optreden van de Jostiband met het 

polderkoor Cantabile.  

Per gezinslidmaatschap werd één 

entreekaart door KansplusSien 

beschikbaar gesteld en hier is goed 

gebruik van gemaakt. De daaropvolgende 

activiteit zou de Paasbrunch zijn, maar 

door de landelijke Corona maatregelen kon 

dat niet doorgaan en de overige geplande 

activiteiten ook niet. 

In plaats van de Paasbrunch zijn er door 

onze bestuursleden en vrijwilligers tulpen 

en chocolade eitjes rondgebracht om als 

vereniging toch nog wat ons te laten horen.  

De toen tijdelijke Coronamaatregelen, 

blijven ons nog steeds parten spelen. 

Bijeenkomsten met grotere groepen 

mensen zijn lastig te organiseren als de 

anderhalve meter moet worden 

gehandhaafd. Bovendien hebben we te 

maken met een kwetsbare doelgroep leden, 

die deze maatregelen slecht kunnen 

begrijpen. 

 

Hoe nu verder? 

Afgelopen week is het bestuur bijeen 

geweest om te kijken hoe verder.  

We hebben besloten ons aan de landelijk 

regels te conformeren, wat betekent dat de 

geplande activiteiten in de maanden oktober 

en november zeker komen te vervallen.   

Ook de gezamenlijke Kerstactiviteit gaat 

waarschijnlijk niet door, maar we beraden 

ons op een alternatief om toch nog wat voor 

onze leden te kunnen betekenen. 

We hopen dat deze Coronacrisis zo snel 

mogelijk tot het verleden behoort en we 

daarna onze activiteiten weer op kunnen 

pakken.  

 

Rabo Clubsupport 

Na vorig jaar voor het eerst te hebben deelgenomen 

aan de RABO Clubsupport actie, hebben we ons ook 

voor dit jaar weer aangemeld.  

Deze extra financiële middelen kunnen we goed 

gebruiken om de activiteiten te blijven organiseren. 

Als u lid bent van de Rabobank kunt u van 5 tot en 

met 25 oktober mee beslissen in welke clubs een  

deel van het coöperatief dividend wordt 

geïnvesteerd. Mogen wij ook op uw stem rekenen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


