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NIEUWSBRIEF december 2020 / januari 2021

Vanuit het bestuur
Wanneer ik dit schrijf besef ik mij ineens dat dit alweer de laatste Nieuwsbrief van 2020 is en dat het wel
een jaar is geweest die we in de geschiedenisboeken over een xx aantal jaren kunnen terug vinden. Het
verhaal voor onze ouderenbond begon al in maart. We hadden de uitnodiging e.d. voor de jaarvergadering
net de deur uit en een week later moesten wij als bestuur besluiten om alles af te gelasten. Tot op heden
kunnen we nog steeds geen plannen maken. Stap voor stap komen we hopelijk iets dichter bij ons normale
doen. Mijn vraag is dan, wat is normaal? Vaak heb ik menigeen de laatste jaren horen zuchten over alle
luxe en alles moet maar kunnen. Als oudere kunnen we dit relativeren maar met onze jongeren leef ik toch
wel mee. Vooral nu de decembermaand voor ons ligt. De feestdagen van ontmoeten en samenzijn. Bij de
pakken neer gaan zitten is geen optie. Wij leven hier in de vrije natuur, kunnen naar buiten een frisse neus
halen of wat er ook in ons opkomt. Sommige van onze leden die niet meer goed ter been of ziek zijn,
zullen bij deze woorden van mij vraagtekens zetten. Hun goed recht want het gaat soms anders dan we
zouden willen. Hopelijk bent u allen van het Coronavirus gevrijwaard gebleven. Als u veel thuis zit en graag
eens bezoek wilt ontvangen horen wij dat graag. Ria Geurts probeert, zover als dat in haar vermogen ligt
aandacht te geven met een kaartje of bezoekje. Ze moet wel de namen doorkrijgen. Dus als er iemand in
uw omgeving ziek is of een bezoekje verdient horen wij dat graag. Met zorg voor elkaar komen wij de
Feestdagen door.
Leo Koenders heeft weer vragen voor de pub-quiz gemaakt. De vorige was volgens enkele leden moeilijk.
Onze fout was dat we geschreven hadden dat het niet opgezocht mocht worden maar dat zijn de regels
voor dit spel als het gespeeld wordt in de pub of in een café. Voor iedereen thuis zou ik zeggen ga lekker
aan de slag en zoek het op of vraag het aan iemand. Zo heb je weer eens andere gesprekstof. Opvallend
was dat we inzendingen kregen van leden die normaliter op de achtergrond blijven. De uitslag zal Elly
hieronder vermelden. Er was één iemand met alles goed. Zij zal verrast worden met een appeltaart. Na vier
rondes zijn er drie prijzen voor de hoogste scores.
Namens alle bestuursleden wensen wij jullie Goede Feestdagen toe en in het gunstigste geval kunnen wij
elkaar het beste wensen op 7 januari 2021 tijdens de nieuwjaarsreceptie en bowlingmiddag in het
Dorpshuis. Uitnodiging zal dan volgen.
PUB-QUIZ
De winnaar is Marijke Leisink, zij had alle vragen goed!!! Prima gedaan.
Hieronder de antwoorden op de vragen:
1 Laser Radial, 2 Groene Draeck, 3 Skiff, 4 Zuid Laren, 5 U-boot, 6 Papyrus 7 Titanic, 8 Kameleon, 9 Herald
of Free Enterprise, 10 Batavia, 11 Bananaboat, 12 Karel Doorman, 13 Achille Lauro, 14 Ark, 15 De
Zilvervloot

1 Lucky Luke, 2 Tina Turner, 3 Zinedine Zidane, 4 Boudewijn Buch, 5 Jan Janssen 6 Willie Wortel, 7 Piet
Paulusma, 8 Sjaak Swart, 9 Flip Fluitketel, 10 Charlie Chaplin, 11 Rintje Ritsma, 12 Dagobert Duck, 13
Hendrik Haverkamp, 14 Boris Becker, 15 Brigitte Bardot
Bijgevoegd vinden jullie weer 2 series van 15 vragen. De oplossingen kunnen jullie doorgeven aan Gerda
per mail of bij haar in de bus doen doch uiterlijk 15 januari 2021. Wel graag je naam vermelden. Je mag de
antwoorden opzoeken. Wie gaat er deze keer winnen ? Veel plezier ermee!
Bij meerdere goede oplossingen wordt er geloot om de prijs. De antwoorden zullen we in de volgende
nieuwsbrief vermelden.
Revalidatie adres
Annie Nendels is tijdelijk voor revalidatie op Groot Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH te
Enschede. Hoe leuk is het om een kaartje te ontvangen

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
riageurts123@outlook.com
JARIGEN IN DECEMBER / JANUARI
07 dec. de heer Antoon Teunissen
07 dec. mevr. Truus Hoppenreijs-Willemsen
10 dec. mevr. Diny Evers-Veldkamp
11 dec. mevr. Greet Geurts-Wolbrink
14 dec. mevr. Marian Beekman-Schoenaker
24 dec. mevr. Brigit Pelgrom-Berendsen
31 dec. de heer Co Langenhof
31 dec. de heer Anton Sonneveld
04 jan. mevr. Toos Pelgrom-Gaikhorst
05 jan. de heer Bennie Peters
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag !!

Volgende nieuwsbrief, week 4 van 2021 (26 jan.)

06 jan. mevr. D. Weevers-Smedes
07 jan. mevr. Mies van Zadelhoff-Jolink
08 jan. mevr. Annie Geurts-van Hagen
10 jan. mevr. Marleen Jansen-Bus
14 jan. mevr. Mariet ter Horst-Beekman
16 jan. mevr. Annie Schriek-Gerretsen
16 jan. de heer Bennie Hakvoort
26 jan. de heer Henk Tankink
30 jan. mevr. Lena Geurts-Streppel

