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Uitstel jubileum, géén afstel!!
Het is een onwerkelijke tijd waar we ons in bevinden. En ondanks dat het voorlopig nog onduidelijk is wanneer
alles weer een beetje bij het oude is, komen wij met een nieuwsbrief.
De jaarvergadering van 19 maart, wat de aftrap voor ons jubileumjaar had moeten worden, is door het
coronavirus uitgesteld. De kinderspeurtocht van 18 april kan hierdoor ook niet doorgaan.
Vanwege onze beperkte openingstijden hebben we besloten dat de kortingsbonnen gewoon ingeleverd kunnen
worden.
Wij hopen in het najaar opnieuw de aftrap van het jubileumjaar te mogen organiseren.
Het jubileumjaar duurt tot 19-03-2021 en in die periode kunnen we misschien ook wel weer een nieuwe datum
voor de kinderspeurtocht plannen.
Jaarvergadering
Formeel zijn we verplicht de jaarvergadering voor 1 juli na afloop van het kalenderjaar te organiseren. Door de
coronavirus verwachten wij dat we aan die verplichting dit jaar niet kunnen voldoen.
Misschien kunnen we de jaarvergadering nog in het najaar realiseren, maar we onderzoeken de mogelijkheid om
dit begin 2021 in te plannen en dan twee jaar gelijk met de leden te bespreken.
De belangrijke zaken zullen wij op de website vermelden of met u delen via de nieuwsbrief.
Mocht u als lid bezwaar hebben tegen deze optie, dan horen wij dat graag van u.
Openingstijden Winkel
Om onze vrijwilligers te beschermen is aan het begin van de crisis besloten de winkel te sluiten.
Nu de situatie langer gaat duren hebben wij een aantal vrijwilligers bereid gevonden om op
zaterdagmorgen de mogelijkheid te creëren de winkel open te doen.
Tot zolang als wenselijk zal de winkel met ingang van 4 april dus alleen op zaterdagmorgen van
10.00 tot 13.00 uur open zijn.
Na telefonische afspraak kunnen bestellingen ook op andere dagen worden opgehaald.
U kunt bellen naar 06-12139460 of 06 28414712

Gemeente Krimpenerwaard blijft Fairtrade
Gemeente
Toch nog een beetje goed nieuws in deze bizarre
tijden.
Het is de lokale Werkgroep ‘Fairtrade’ gelukt om er
voor te zorgen dat de gemeente Krimpenerwaard weer
voor de komende twee jaren
2020 en 2021 de titel Fairtrade Gemeente mag
dragen. Dat gaat niet vanzelf. Achter de schermen
heeft de werkgroep wel het een en ander gedaan om
dit opnieuw te kunnen bereiken. Dat wij in Haastrecht
de Wereldwinkel nog steeds draaiende kunnen
houden helpt hier voor een groot deel aan mee.
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Troostvogel
Wanneer je soms iets naars beleeft
Je niet mag uitgaan door de regen
Of slaande ruzie hebt gekregen
Met iemand waar je veel om geeft

Cheque

Als speelgoed door een mankement
Niet meer zo leuk is als tevoren
Je kwartje ergens is verloren
Kortom, als je verdrietig bent
Dan komt de vogel met een lied
Je hoort het, maar je ziet hem niet
En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet
Zolang er kinderen bestaan
Is hij ze komen troosten
In Doesburg of in ’t Verre Oosten
Of waar hij ook naar toe moest gaan

Ter waarde van:

€ 600,--

Aangeboden aan:

Stichting Kolewa

project 2019

Opbrengst Project 2019
Voor het waterproject van de Stichting
Kolewa hebben we een prachtig bedrag van
€ 600,-- bij elkaar gespaard.
De uitreiking zou op de jaarvergadering van
19 maart plaatsvinden. Inmiddels heeft de
penningmeester dit bedrag overgemaakt.

De vogel is in al die tijd
Nog nooit beschreven of geschilderd
Is hij beeldschoon of erg verwilderd?
Daarover heerst onzekerheid
In elk geval, hij meent het goed
Hoewel door alles wat hij doet
Je kans hebt dat je noodgedwongen
Een tijdje op hem wachten moet
Dan komt de vogel met een lied
Je hoort hem, maar je ziet hem niet
En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet
Drs P.
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