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NIEUWSBRIEF juni 2020
Bericht vanuit het bestuur.
Helaas nog steeds geen activiteiten. We zullen nog geduld moeten hebben om de zo gemiste activiteiten weer te
kunnen opstarten. Coronatijd is moeilijke tijd, gelukkig mogen we al een beetje meer…maar toch…. Het bestuur
wilde graag zo veel mogelijk mailadressen van de leden hebben. Altijd handig vooral in deze tijd. Vandaar dat we
een aantal leden gebeld hebben met de vraag of ze een mailadres hebben en heel belangrijk even een praatje
maken. Daaruit blijkt dat jullie je best vermaken in (groente) tuin en de dagelijkse werkzaamheden. Ook werden er
zorgen gedeeld. Wij wonen bijna allemaal heerlijk landelijk in de mooie Achterhoek met een goed noaberschap,
kinderen en buren zorgen goed voor diegene die hulp nodig hebben. Uiteraard missen we elkaar, de activiteiten,
verjaardagen en verdrietige gebeurtenissen kunnen we nu niet echt met elkaar delen. En die 1.5 meter afstand is
toch maar een gedoe. Bennie Jolink zong op Hemelvaartsdag “wie doet ‘t samen en niet alleen en aj d’r oe niet an
holt dan moj oe schamen”.
Hoe beleeft Trees Snelder-Bolwiender de coronatijd?
Vlak voor de coronatijd werd Trees 90 jaar, dit heeft ze gelukkig nog kunnen vieren samen met buren, familie en
vrienden bij Den Bremer. Het was zo gezellig, alle kinderen en kleinkinderen waren er, ook haar dochter met de hele
familie uit Denemarken was present. Ze kijkt daar dankbaar op terug. Nu zou zo’n feest niet mogelijk zijn.
Het gaat goed met Trees, maar ze geeft aan dat het wel wat saai is nu. Niet samen eten, geen bingo of andere
activiteiten, je kunt elkaar niet ontmoeten. Ze vermaakt zich met puzzelen, lezen, bellen en op de i-pad foto’s kijken
en spelletjes doen. Gelukkig mocht ze nog wel naar buiten om te wandelen (ze woont op de Bongerd in Steenderen).
Vele kaarten en kindertekeningen heeft ze ontvangen, fijn, mensen denken aan je. Geen bezoek is wel een groot
gemis. Ze kreeg altijd veel bezoek. Maar het eerste bezoek is er al weer geweest bij haar op terras met 1,5 meter
afstand uiteraard.
Nichtje van haar is pas overleden aan corona, die was 95 jaar. Je kunt niet naar afscheid dat is heel verdrietig.
Zelfs naar de kerk gaan voor een kerkdienst gaat niet meer maar ze volgt de kerkdiensten op de tv. Fijn dat dat nog
wel kan. Alleen die lege kerk blijft vreemd, onwerkelijk.
4 en 5 mei kon niet herdacht en gevierd worden zoals we hadden gepland. Nog wel zo’n bijzondere herdenking,
75 jaar geleden al weer dat we bevrijd werden. Een lege Dam, ook al zo vreemd. In de Hessencombinatie stond een
artikel gewijd aan de oorlog, waarin diverse bewoners o.a. uit Drempt hun verhaal deden over wat ze in de oorlog
hadden meegemaakt. Ook Trees deed haar verhaal.
Gelukkig komt de huishoudelijke hulp nog steeds en die heeft altijd nieuws uit Drempt en dat vindt ze fijn om te
horen en om op de hoogte te blijven.
De kinderen zorgen goed voor haar, voorzien haar van boodschappen aangezien ze zelf nog kookt moet er wel het
één en ander gehaald worden. Al met al is ze dik tevreden over hoe ze woont op de Bongerd. “Waar heb ik dit aan
verdiend”. We hopen maar dat het de goede kant op gaat met de corona zodat we weer “normaal” verder kunnen.
Een uitnodiging voor de koffie heb ik al weer binnen voor als het weer kan!!!!
Heel veel lieve groeten van Trees voor ons allemaal!!! Tot gauw!!!
Namens het bestuur, Elly Willemsen mailadres: ellywillemsenhummelo@gmail.com
Overleden
De heer Jan Kraaijvanger is 24 april overleden op 93 jarige leeftijd. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel
sterkte toe. Jan was lid vanaf 1991.

Lief en leed
Vergeet niet door te geven als er in uw omgeving leden ziek zijn, of in het ziekenhuis verblijven.
Laat het ons weten zodat we hen niet vergeten; Gastvrouw Ria Geurts 0313-484973 geurts123@hetnet.nl.

Nieuwsbrief KBO-PCOB.nu
Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden en niet-leden. Hiermee houden we u op de hoogte van de
belangenbehartiging voor senioren, landelijke en lokale acties op onze speerpunten en onze visie op
thema’s die ouderen raken. Ook verwijzen we u naar artikelen uit ons online magazine of uitkomsten van
onze onderzoeken. KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.
U kunt zich aanmelden voor KBO-PCOB.nu via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
Bronckhorst spreekt
Schrijf u hier in! Geef uw mening en lever een bijdrage aan de gezonde toekomst van Bronckhorst.
De mening van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen is belangrijk voor gemeente Bronckhorst.
Daarom vragen wij via het panel ‘Bronckhorst Spreekt’ naar uw mening, zodat de gemeente een goed beeld krijgt
van wat er leeft.
Schrijf u op deze website (gratis) in voor Bronckhorst Spreekt en werk mee aan de toekomst! Deelnemers stellen wij
drie tot vier maal per jaar vragen over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Wij houden u op de hoogte
van de resultaten en de mogelijke actiepunten die hieruit voortvloeien.
Bronckhorst maken we samen, doe dus mee! www.bronckhorstspreekt.nl

Een mooie dag verder én.... blijf gezond
Ik heb net een excursie geboekt voor morgen, misschien is dit ook wat voor jullie.
Het programma ziet er zo uit:
- 9:00 uur vertrek vanuit de badkamer
- 9:05 uur aankomst in de keuken voor het ontbijt
- na het ontbijt zullen wij de verschillende kamers van het huis verkennen
- aansluitend vindt er een Workshop-schoonmaken plaats
- 13:00 uur lunch in de keuken
- 14:00 uur Siësta op de bank
- daarna bezoek aan de woonkamer waar thee koffie en koekjes geserveerd zullen worden
- aansluitend heeft u enige vrije tijd om bijvoorbeeld de kelder of de schuur te bezoeken
- 20:00 uur gemeenschappelijke filmavond
- 22:30 uur aanvang terugreis
- 22:40 uur aankomst in de badkamer
- 23.00 uur eindelijk na een lange en inspannende dag kunt u genieten van uw nachtrust

JARIGEN IN JUNI
03 juni mevr. Trees Offenberg-Berendsen
07 juni mevr. Gerda Tankink-Leisink
08 juni mevr. Willemien Verheij-Gotink
09 juni mevr. Gerda Hakvoort-Wolterink
10 juni de heer Henk Kemperman
11 juni mevr. Joke van het Bolscher-Hudepohl
11 juni mevr. Joke Garretsen
12 juni de heer Wim Wolters
12 juni mevr. Trees Niels

12 juni mevr. Ria Scholten-Degen
17 juni de heer L. Pont
17 juni mevr. Doortje van Hagen-Jansen
18 juni mevr. Annie Notenboom-Leisink
21 juni mevr. Betty van Holland-Bagchus
21 juni de heer Louis van het Bolscher
28 juni mevr. Annie Nendels-Bremer
30 juni de heer Harry Pelgrom

Van harte gefeliciteerd !
Volgende nieuwsbrief juli/augustus komt in week 26 uit

