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NIEUWSBRIEF oktober 2020
Vanuit het bestuur
De tijd vliegt voorbij voor mijn gevoel. Wij zitten alweer in de herfst van 2020. Het weer is prachtig op dit
moment. Hopelijk kunt u ervan genieten. Het is en blijft ook een jaargetijde dat vaak gepaard gaat met
griep en verkoudheid. Helaas komt de Corona dit jaar daar ook nog bij. Het blijft zorgelijk voor ons allemaal
vooral nu het aantal besmette personen weer stijgt. Voor ons als bestuur is dit ook een punt van extra
aandacht. Wat kunnen wij onze leden nog bieden of wachten we tot het weer veilig is? We merken dat u
als lid ook niet zit te springen om activiteiten. Op de oproep in de vorige nieuwsbrief, om u te melden als er
interesse is in het spel, Jeu ’de Boules of kaarten en rummikuppen is maar door een enkeling gereageerd.
De laatste fietstocht op 3 september is helaas niet doorgegaan vanwege het slechte weer. Gelukkig mag
Dinie Hetterscheid wel begin oktober weer starten met het bowlen. Uiteraard met de corona-maatregelen,
in goed overleg met het Dorpshuis, in de gaten te houden. Vorig jaar zijn we gestart met de pub-quiz. Ook
dit is moeilijk, bijna onmogelijk zelfs met de nu geldende regels. Wat wij verder deze winter nog kunnen en
mogen organiseren horen wij graag van u als lid. Van enkele leden kwam de suggestie om een bingo te
houden. Hierbij is het wel mogelijk de nodige afstand te handhaven.
Zo houdt Corona ons allemaal in de greep. Als bestuur worden wij ook wakker gehouden met
uitnodigingen voor de bijeenkomsten op provinciaal en landelijk niveau aangaande situaties bij de Unie
KBO en de samenwerking met de PCOB. Taaie stof maar gelukkig verdiept onze penningmeester zich hier
in. Vaak hebben we hierover in het clusterverband Bronckhorst een vooroverleg. Zo hopen wij de winter
door te komen. Samen verder naar een nieuwe toekomst. Wat het ons ook zal brengen ! Houd oog op
elkaar.
Gerda Hakvoort

BOWLEN gaat weer beginnen op donderdag 1 oktober in het Dorpshuis te Voor Drempt
om 14.00 uur
Het is bijna zover, wij gaan weer bowlen, alleen in coronastijl , er mogen vijf mensen op een baan.
Dus kunnen we twee banen gaan gebruiken , we hopen dat het lukt en gezellig wordt.
Op naar de eerste donderdag van de maanden oktober, november, december, januari , februari, maart en
april .

Groeten Dinie Hetterscheid, telf. 0313-474944

Nieuwsbrief KBO-PCOB.nu; interessante site om eens te bekijken!!
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
Enige wijze spreuken om over na te denken
 Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt
ze ook zijn.
 Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen
 Doe datgene wat in je eigen hart goed voelt. Kritiek krijg je toch wel.
 Zeg niet altijd wat je weet maar weet wel altijd wat je zegt.
 Wie de klok al te veel gebruikt heeft nooit meer tijd
 Af en toe onzin verkopen zet mensen aan het denken
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 OKTOBER
01 okt. de heer Theo Sonneveld
22 okt. de heer Herman Snelder
01 okt. de heer Peter Niels
24 okt. mevr. Leonie Verheul-de Beer
05 okt. mevr. Marian Helmink-Jansen
25 okt. de heer Geert Pelgrom
06 okt. mevr. Marijke Leisink-Takes
26 okt. mevr. Margriet Pelgrom-van den Heuvel
16 okt. de heer Hans Messing
28 okt. mevr. Doortje Bremer-Snelder
18 okt. de heer Geurt Hilhorst

Van harte gefeliciteerd !
Volgende nieuwsbrief november komt uit in week 44 ( omstreeks 27 oktober )

