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NIEUWSBRIEF juli/augustus 2020
Vanuit het bestuur
Heel langzaam kunnen wij, of beter gezegd mogen wij weer proberen het leven van
voorheen op te pakken. Als bestuur van KBO-PCOB hebben wij de eerste
bestuursvergadering weer gehouden in de tuin op het terras bij Gerda. Het
ongedwongene was wel voelbaar maar gelukkig konden wij er ook om lachen. Het virus
heeft op onze leden nauwelijks vat gekregen en we hopen dat wij dat over een jaar ook nog
kunnen zeggen. Wij vallen in de risicogroep en dat heeft zo zijn beperkingen. Maar we
kunnen beter kijken naar wat nog wel mogelijk is. We willen wel mee blijven doen en onze
bijdrage leveren aan de maatschappij en aan elkaar in onze omgeving.
Inmiddels zijn er uitnodigingen gekomen om te vergaderen. Het cluster KBO-PCOB
Bronckhorst bijt eind juni de spits af. Aan ons is gevraagd om over de toekomst van de
ouderenbond na te denken. Vragen die er leven kunnen wij indienen en die zullen dan op
8 juli a.s. tijdens een Algemene vergadering van Gelderland in Westervoort besproken
worden. Zit u ergens mee of heeft u een duidelijke visie dan horen wij dat graag. Wij
hebben veel levenservaring. Door het gedwongen thuisblijven kwamen weer veel oude
verhalen en spelletjes uit de kast. Ook de T.V. zond herhalingen uit. De tijdsgeest was
duidelijk te zien. Ik denk dat niemand terug in de tijd wil maar iedereen, jong en oud kan er
lering uit trekken. De komende maanden houden wij zoals ieder jaar vakantie. Helaas geen
autotocht maar op de eerste donderdag van de maand stappen wij wel weer op de fiets of
kunnen we deelnemen aan Jeu ‘d boules. Zie hieronder !!
Wij wensen jullie fijne zomerdagen toe, in een goede gezondheid.

FIETSTOCHT
Op donderdagmiddagen, 2 juli en 7 augustus, hebben Jan Renskers en Bennie Peters
weer een fietsroute voor ons uitgestippeld. Als de regels rond het coronavirus versoepeld
blijven mag er gefietst worden. Wel zullen de regels die op dat moment gelden nageleefd
worden. Echtparen mogen samen fietsen en alleen-gaanden kunnen zelf bepalen hoe en
met wie. Wel zal de anderhalve meter regel aangehouden worden en voor de pauze is een
ruim terras gezocht. We verzamelen ons om 13.30 uur weer in Hoog Keppel op de v.
Panhuysbrink. Als er vragen zijn kunt u altijd bellen naar Jan , tel. 0313- 474664 of naar
Bennie Peters 0313- 473056. Wij hopen velen van u weer te ontmoeten.

JEU ‘D BOULES
Wie van dit spel houdt of er wel eens kennis mee wil maken nodigen wij uit op
dinsdag 18 augustus om 14.00 uur eveneens op de v. Panhuysbrink in Hoog Keppel.
Gerrit Lobeek zal ons de kneepjes van het spel leren. Noteer de datum meteen in uw
agenda en geef u op bij één van de bestuursleden. Ook rond de baan is ruimte genoeg om
op afstand het spel te spelen. Ook niet leden zijn welkom, dus neem gerust de buren of
vrienden mee.

Lief en leed
Vergeet niet door te geven als er in uw omgeving leden ziek zijn, of in het ziekenhuis
verblijven. Denk ook aan diegene waaraan u merkt dat ze het allemaal lastig vinden deze
tijd. Laat het ons weten zodat we hen niet vergeten; Gastvrouw Ria Geurts 0313-484973
geurts123@hetnet.nl.
JARIGEN IN JULI/AUGUSTUS
03 juli mevr. Fenna Sonneveld-Kummeling 07 aug. de heer Antoni Garretsen
05 juli de heer Frans Tankink
10 aug. mevr. Riek Klein Reesink-Willemsen
13 juli mevr. W. Berns-van Sommeren
12 aug. de heer Herman Geurts
17 juli mevr. Silvia Messing-Jansen
12 aug. de heer Theo Pelgrom
19 juli mevr. Iet Booltink-Schleedoorn
16 aug. de heer Simon Kloppenburg
19 juli de heer Dirk Jan Huntelaar
23 aug. mevr. Tineke Willemsen-Scheerder
23 juli mevr. Anneke Diesfeldt24 aug. mevr. Sieny Berentsen-Runneboom
Kemperman
26 aug. mevr. Agnes Pelgrom-Sueters
23 juli de heer Henk Willemsen
27 aug. mevr. Elly Willemsen
25 juli de heer Jan Bremer
28 aug. mevr. Wilma Tankink-Willemsen
27 juli mevr. Wilma Wensink-Bonekamp 31 aug. mevr. Tonny Haverkort
02 aug. mevr. Hanneke Gosselink-Snelder
05 aug. de heer Wim Steintjes

Van harte gefeliciteerd !
Volgende nieuwsbrief september komt in week 35 uit (omstreeks 25 augustus)

