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Algemeen
Het afgelopen jaar 2020 zal de boeken in gaan als het jaar, dat we ineens te maken
kregen met Corona. Een virus, dat ons van alle kanten bedreigde, en waardoor we
gedurende het jaar met allerlei maatregelen te maken kregen teneinde ons zo goed
mogelijk te kunnen wapenen tegen dit virus. Velen, vooral ouderen, zijn ziek
geworden, en ook zijn er mensen aan overleden.
KBO Boschweg heeft haar leden steeds goed op de hoogte gehouden van de
situatie op dit gebied, en middels de maandelijkse nieuwsbrieven geinformeerd over
wat mag en wat kan. Dat was overigens niet veel. Tot twee keer toe is er een (korte)
herstart geweest van een aantal activiteiten, maar al snel werd dat weer een halt
toegeroepen.
Het bestuur heeft toch op een verantwoorde manier overleg met elkaar gehad, en
nagedacht over wat wij toch nog voor de leden zouden kunnen doen. Acties zoals de
bloemenbon, Sinterklaasletter en de winkel cadeaubonnen zijn hopelijk goed
ontvangen en hebben daardoor bijgedragen aan het verzachten van de soms
moeilijke momenten.
Activiteiten
We kunnen kort zijn met wat er in 2020 aan activiteiten georganiseerd is. Aangezien
KBO Boschweg haar Algemene Ledenvergadering eind januari houdt, was dit al
achter de rug. En ook de carnavalsviering eind februari hadden we er net opzitten, en
toen kwam alles tot stilstand. We hielden hoop, dat er na een aantal maanden
misschien weer iets georganiseerd kon worden (reisjes, diners, kerstviering), maar
zoals bekend kwam het niet zover. Telkens weer laaide het virus op, en kregen we
opnieuw te maken met maatregelen, waardoor we veelal binnen moesten blijven, niet
samenkomen en afstand houden.
Bestuur
Tijdens de ALV eind januari hadden we Cees Huijben welkom geheten als nieuw
bestuurslid. Cees liep al een jaar met het bestuur mee, en liet zich ook gelden bij het
organiseren van de activiteiten bij KBO Boschweg. Door corona kwam dit alles tot
stilstand, maar daarbij kwam ook nog, dat Cees medio 2020 ziek werd. Na een kort
ziekbed is Cees in oktober overleden. Hij had nog zoveel willen betekenen en doen,
helaas heeft dat niet zo mogen zijn.
SCC de Kajuit, nieuw wijkgebouw
Belangrijkste mijlpaal in het proces naar een nieuw wijkgebouw op de Boschweg aan
de Papaverstraat, is de vorming van een nieuw bestuur voor woonservice Boschweg.
Hieronder valt het beheer van én het Gasthuis én het toekomstige nieuwe
wijkgebouw. Begin 2021 is dit nieuwe bestuur bekendgemaakt en aangetreden.
Ook heeft eind 2020 de selectie voor de architect van het nieuwe wijkgebouw
plaatsgevonden. Ook KBO Boschweg is hierbij betrokken geweest. Ook hier wordt
begin 2021 meer bekendheid aan gegeven in de media.
Realisatie van het nieuwe wijkgebouw zal pas gedurende 2022-2023 plaastvinden.
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Toekomst, nieuwe jaar
Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen is nog onduidelijk en onzeker. Nog steeds
hebben we te maken met beperkende maatregelen. Vaccinatie gaat hopelijk de
oplossing brengen, maar voor het zover is, dat iedereen gevaccineerd is, zijn we
weer maanden verder.
Om die reden hebben we ook nog geen kalender met activiteiten voor 2021
uitgegeven. Eerst afwachten wanneer KBO Boschweg weer echt aan de slag kan
met haar leden en activiteiten.
Natuurlijk hopen we allemaal, dat we weer snel het ‘normale’ leven kunnen
oppakken, zodat de leden van KBO Boschweg elkaar ook weer kunnen ontmoeten
en met elkaar aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Secretaris KBO Boschweg,
Wim Gevers
Januari 2021
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