
Beste leden en familieleden, 
 
We leven op dit moment in een vreemde wereld. 
De anderhalve meter regel raakt ons allemaal, en dat is niet leuk! 
Maar het gaat gelukkig de goede kant op. De regels worden in kleine stapjes versoepeld. 
Het is dus belangrijk dat we ons aan de regels blijven houden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnensporten mag voorlopig nog niet, dus kunnen we niet zwemmen. 
Dat is natuurlijk heel erg jammer. 
De zwemvrijwilligers missen het zwemmen, maar missen de zwemmers nog veel meer. 
Het is altijd wel hard werken, maar zij vinden het ook altijd erg gezellig in het zwembad. 
Vorig jaar hebben we de GGK Olympics nog gehouden. 
Hoe spannend en hoe leuk was dat! Kijk nog maar eens op de website voor het verslag, de foto’s en 
de film die toen gemaakt is. Dan kun je er nog een keertje van genieten. 
 

 
 
 
Er is afgesproken dat evenementen met grote groepen niet gehouden mogen worden. 
Dus dat betekent dat de uitgaansdag dit jaar niet door kan gaan. 
Dat zijn altijd heel gezellige reisjes met de bus naar een dierentuin of gezellige uitjes in bijvoorbeeld 
Madurodam.  
 
 



Dat vindt het bestuur heel jammer en wij missen 
dan ook de deelnemers die altijd meegaan. 
Wij genieten ook altijd van die gezellige 
uitgaansdagen. 
Vorig jaar zijn we in Avifauna geweest. Daar 
hadden we prachtig weer en het was een heel 
leuke dag met varen en het bezoek aan het 
vogelpark. Kijk nog maar eens op de website 
voor het verslag en de foto’s die toen gemaakt 
zijn. Dan kun je daar nog eens van genieten. 
 
 
Andere jaren waren de lotenverkopers nu bezig 
met het verkopen van de loten. 
Vorig jaar was bijvoorbeeld Kyan één van de 
topverkopers! 
Maar dit jaar komt er geen loterij. Door het 
coronavirus kunnen de verkopers niet langs de 
deuren om de loten aan te bieden. 
Dus geen lotenverkoop betekent ook geen 
trekking van de prijzen. 
En dat was vorig jaar juist zo leuk met Clown 
Toet, weet je nog wel? 
Ook dit vind je terug op de website. 
 
 
Als je toch op de website gaat kijken, kijk dan 
ook nog eens naar de foto’s van de winterdag. 
Dat is het enige evenement dat in 2020 door is 
kunnen gaan.  
Daarbij was muziek van Juriaan Singels en werd 
er veel lol gemaakt door clown Toet. 
Tussen de polonaises door hebben we ook nog 
heerlijk gegeten, weet je nog? 
 
 
 
 
Snappen jullie nu waarom wij ook al die gezellige uitjes en feestjes met elkaar ontzettend missen? 
Als je zo leest wat we allemaal vorig jaar gedaan hebben, dan wil je toch eigenlijk dit jaar weer? 
 
We hopen het volgend seizoen elkaar weer vaak in goede gezondheid te mogen ontmoeten. 
Daar zien wij heel erg naar uit!! 
 
 
Groetjes en veel liefs en blijf maar gezond! 
 
Het bestuur van de GGK, 
 
John – Marijke – Wil – Ingrid – Harry 


