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NIEUWSBRIEF MAART 2021
Van het bestuur
Helaas we zijn nog niet van de Corona af. Gelukkig zijn de inentingen al wel in gang gezet en komt het
voorjaar er aan. Vorige week nog pakken sneeuw en ijspret. Dit zorgde voor chaos op de weg én voor de
nodige blessures. Maar we konden ook met enige beperkingen genieten van dit mooie landschap. Dit
weekend zal het al weer ruim 15 graden worden in deze regio. Mooi weer om wat in de tuin te werken of
gewoon buiten te zijn, wandelen, fietsen, praatje te maken in buitenlucht altijd fijn en zo belangrijk vooral in
deze tijd.
Helaas zal de jaarvergadering weer niet kunnen plaatsvinden, vandaar dat wij het jaarverslag 2020 en het
financieel verslag hebben bijgesloten.
Wij wensen jullie een fijne start van het voorjaar en blijf naar elkaar omzien.
Van KBO Gelderland kregen wij een brief dat er een proces wordt opgestart om nieuwe bestuursleden te
werven voor KBO Gelderland. Er is afscheid genomen van drie bestuursleden en de vacatures wil het
bestuur graag voor de zomer ingevuld zien.
Kandidaten voor het bestuur hebben:
- Bestuurlijke ervaring, zijn maatschappelijk betrokken en zijn/worden KBO lid;
- Gevoel voor samenwerking (besturen is teamwerk)
- Een relevant netwerk
Kandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 31 maart 2021 t.a.v. de secretaris van het bestuur de heer Roel
Kremers, roelkremers@kbogelderland.nl. Kandidaten worden uitgenodigd hun korte motivatie met een CV
aan het bestuur kenbaar te maken.
Belastingadviseur
Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren? Deze service is bestemd voor gepensioneerde leden
waarbij er een inkomensgrens wordt gehanteerd ( € 35.000,-- voor alleenstaanden en € 50.000,-- voor
gehuwden/samenwonenden). Hulp nodig? Neem dan contact op met de heer J. Evers, telf. 0575-451085 of
met het secretariaat.
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@outlook.com.

PUB-QUIZ
We kregen opmerkingen over de vragen van de vorige keer, ze waren lastig, hieronder de antwoorden.
Gelukkig heeft Leo nieuwe opgaven voor ons met een fleurig en nostalgisch karakter. Zie bijgevoegd.
Oplossingen weer doorgeven aan Gerda per mail of bij haar in de bus voor 15 maart 2021.
ANTWOORDEN met bal: 1. Voet 2. Golf 3. Korf 4. Slag 5. Hand 6. Zaad 7. Gala 8. Honk 9. Straf 10. Braak
11. boog 12. Stift 13. Corps 14. Gehakt 15. Koers
OPLOSSING. DE VERBORGEN DIERENNAMEN ZIJN IN ROOD GEDRUKT.
De 1e fase van Corona

Corona appelleert aan het saamhorigheidsgevoel, aldus premier Rutte, tijdens zijn toespraak aan het begin
van 2020. Het hamsteren van toiletpapier was daar nou niet echt een goed voorbeeld van. In Amerika
sloegen ze gelijk wapens in i.p.v. wc-rollen en vettige fastfoodpakketten. Niet eens zo vreemd overigens
met zo’n dwaze kiwi aan het roer, maar een gek komt kennelijk nooit alleen. In Engeland namelijk kreeg
Boris bijna een sigaar uit eigen doos en in Brazilië en Wit Rusland hadden ze nog niet door dat het virus een
wolf in schaapskleren is, daar sloegen de grote leiders helemaal de plank mis. Met een slimme leider als
bijvoorbeeld Simon Bolivar aan het stuur was het zeker niet zover gekomen.
z.o.z.

In de afgekondigde maatregelen volgde Nederland grotendeels die van het Duitsland van Merkel. Och aan
Angela zou het niet liggen, laat die Angela maar schuiven. In de 2e Kamer, waar ze braaf de koers van de
grote leider volgden lag één partij ger egeld dwars en deed naast Wilders ook Baudet nog graag even een
duit in het zakje om toch vooral politiek te kunnen scoren. De Corona-afdelingen van de ziekenhuizen
kregen elke dag een pluim op de hoed, maar vergeet niet dat ook op alle andere afdelingen, van Oncologie
tot aan de Poli fantastisch werk werd en wordt verricht, eveneens onder moeilijke omstandigheden.
Onze economie kreeg op vele fronten grote klappen. Onze boeren, die regelmatig hun investeringen al in
vlammen zien opgaan, leken nog verder te worden uitgemolken.
Corona is echter een wereldwijd probleem waarbij natuurlijk de arme landen, die al vaak kampen met een
gebrek aan voedsel en middelen, extra zwaar getroffen worden. De rijke landen zouden, ondanks hun
eigen problemen, ook elders in de wereld hulp moeten bieden en bijvoorbeeld naar diverse landen in
Afrika meel, rijst en andere vezelrijke producten alsmede medicamenten moeten sturen. In ons land
spraken ze al over schaarste toen er geen zwembaden en trampolines meer te koop waren. Rare wereld
toch !!
Het leven in onze achtertuin ging echter gewoon door, bij de barbecue waren de kratten bier niet aan te
slepen, maar onze kroegbazen bleven er vies mee zitten. Je kon, ter ondersteuning van de middenstand,
bijvoorbeeld bij de reguliere horeca via internet of telefoon een maaltijd bestellen en daarmee droeg je op
je eigen manier toch een duidelijk steentje bij.

Aap, mier, hamster, pier, kiwi, gekko, eland, bij, os, wolf, schaap, aal, bol (platte taal),
varaan, egel, eend, haan, lama, zebra, koe, tijger, olifant, rendier, lam, mol, kameel, ezel,
rat, cavia. (Elk gevonden dier levert een punt op. Sommige dierennamen komen vaker
voor, zoals o.a. “eland” en “bij”, maar tellen slechts 1 keer mee.)
ANTWOORDEN

MASKERADE

1 Rowan Atkinson, 2 Nespresso, 3 The A Team, 4 Tout Anch Amon, 5 Californië, 6 Bunga
Bunga, 7 Marilyn Monroe, 8 Captain Jack Sparrow, 9 Jerom(meke) , 10 Libië, 11
Neymar, 12 Suske, 13 Elvis, 14 Salvador Dali, 15 Albert Einstein

JARIGEN IN MAART
01 maart de heer Bertus Evers
20 maart mevr. Annie Köhlinger-Jansen
04 maart de heer Geert Jansen
21 maart de heer Bertus Geurts
05 maart mevr. Trees Snelder-Bolwiender
23 maart de heer Joop Evers
07 maart mevr. Els Franken-Bockting
25 maart mevr. Ria Jansen-Helmink
07 maart de heer Jan Gerretsen
26 maart mevr. Diny Stuart-Willemsen
10 maart mevr. H. Spieker
26 maart de heer Jan Smulders
18 maart mevr. Marietje Sonneveld-Limbeek
31 maart mevr. Dora Snelder-Teunissen
19 maart mevr. Vredegoor-Wienholts
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Volgende nieuwsbrief komt in week 12, omstreeks 23 maart 2021

