
Nu er weer wat meer mag kon de traditionele familiedag weer gehouden worden op zaterdag 21 augus-
tus in de Echos home “de Landing”. Wel binnen de coronaregels, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Het was een zonnige dag. Tegen 13.00 uur was het terras al aardig bezet. Velen hadden zich aangemeld 
onder het motto: “Wij waren er weer aan toe”. Binnen kon men een kopje koffie met een plaatje cake 
halen. Aangezien men elkaar lang niet hadden  gezien was er veel te vertellen. Dat had ook onze voor-
zitter Jacob Klaver. 

In zijn toespraak liet hij weten blij te zijn met de versoepelingen en de daarmee 
gepaard gaande mogelijkheden om weer op een “normale” manier bij elkaar 
te kunnen komen en niet enkel bij een uitvaart. Jacob memoreerde dat we in 
de afgelopen periode helaas afscheid moesten nemen van 9 trouwe leden. Een 
minuut stilte werd in acht genomen als eerbetoon . Ook wenste hij de leden 
die door ziekte niet aanwezig konden zijn 
beterschap toe. Hij bedankte Theo Ragas, 
die bereid was om als activiteitencoördina-
tor op herhaling te komen en de organisatie 
van deze dag voor zijn rekening te nemen. 
Er volgde een warm applaus voor Theo. De 
mededeling dat penningmeester Ben Sünnen 
ruimte had gevonden om de koopmunten 
achterwege te laten, klonk bij menigeen als 
muziek in de oren. Tot slot wenste Jacob 
iedereen een prettige  middag en een smake-
lijke BBQ. toe. 

Vicevoorzitter Co Hartman heette iedereen van harte welkom en na enkele 
mededelingen van huishoudelijke aard was het woord aan de spelleider 
Theo Ragas. 
Na de uitleg van Theo werd begonnen  met de  Oud-Hollandse Spelen. 
Men kon ringen gooien, blokjes hengelen, schijven rollen, balletjes gooi-
en en blokjes stapelen. Het vereiste de nodige handigheid en concentratie 
om goed te kunnen scoren. Maar ondanks de warmte werd er fanatiek 
gespeeld. Hier en daar werd door sommigen een beetje vals gespeeld maar 
scheidsrechter Theo hield alles goed in de gaten en kregen de sjoemelaars 
geen kans. Nadat iedereen was uitgespeeld kon de tellerij beginnen en 
Theo de uitslag bekend maken. 
Annette Smits werd winnares en mocht een fraaie prijs mee naar Limburg 
nemen. .
Intussen lieten de koele en gratis drankjes zich goed smaken. De bbq. werd  
aangestoken en de meegekomen kok zorgde dat iedereen kon genieten van 
heerlijke salade, saté, en of een lapje vlees met bijbehorende saus. De zon bleef maar schijnen en met de 
stemming was het oké. Zo geleidelijk aan kwam er toch een eind aan de zeer gezellige familiedag. Iedereen 
was het er over eens: “wederom voor herhaling vatbaar”. Hopelijk gooit corona niet opnieuw roet in de bbq. 
Nadat men afscheid van elkaar had genomen,  ging iedereen tevreden weer  huiswaarts. 
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