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NIEUWSBRIEF JULI – AUGUSTUS 2021
Van het bestuur

Beste leden,
Het is volop zomer als ik dit schrijf. Als bestuur hebben wij deze week weer de eerste
bestuursvergadering gehad. Vol van vertrouwen dat we Corona aardig de kop hebben
ingedrukt middels door vaccinatie en door ons aan de regels te houden voor zover dat
haalbaar was. Ik ben ik er nog wel huiverig voor of we na de vakantieperiode geen nieuwe
varianten mee terug brengen naar ons land. Niemand van ons zit te wachten op weer een
onzekere tijd.
Dirk Jan Huntelaar zal de taak van voorzitter op zich nemen. Wij hopen dat de leden hier
hun goedkeuring aan kunnen geven. Wij zijn er heel blij mee.
Vooralsnog blijven wij positief en gaan langzaam onze activiteiten opstarten. De
fietstochten op de eerste donderdag van de maand kunnen gewoon doorgaan. 3 Juni
hebben wij al gefietst en heerlijk samen bij “Het Wapen” in Hummelo op het terras
bijgepraat. 1 juli is de volgende tocht om te fietsen. Start om 13.30 u in Hoog Keppel.
Iedereen mag meefietsen, ook niet-leden.
In augustus hebben wij ook weer een middagje Jeu ‘d Boules gepland in Hoog Keppel. Het
blijft altijd een leuk spel. Een aanrader om daar eens kennis mee te maken. Ter plekke
wordt de groep ingedeeld, maar gewoon komen aanmoedigen mag ook. Ruimte is er
genoeg op het plein om de 1.5m aan te houden. Voor een drankje e.d. wordt gezorgd.
In oktober willen we proberen ons winterprogramma te starten. Hebben jullie ideeën of
voorstellen laat het ons weten. Samen moeten we er toch weer wat van maken. Iedereen
een mooie zomer toegewenst namens het bestuur.
Gerda Hakvoort
Jeu ‘d Boules dinsdag 10 augustus
Op dinsdag 10 augustus hebben we de baan afgehuurd en zal Gerrit Lobeek ons assisteren.
Zoals hier boven al is aangegeven van harte welkom om 14.00 uur op de Panhuysbrink in Hoog
Keppel
We gaan weer fietsen donderdag 1 juli en donderdag 5 augustus.
Bennie en Jan hebben vast weer een mooie route voor ons uitgezet. Vertrek vanaf Panhuystraat
Hoog Keppel om 13.30 uur. Info: Bennie Peters 0313-473056 of Jan Renskers 0313-474664.
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.

De Tworby is een ombouwset waarmee alle (elektrische) tweewielers kunnen worden
omgebouwd naar een stabiele driewieler.
Twee weken geleden hebben wij een winactie gehad met de landelijke KBO-PCOB
vereniging. Wij zijn overweldigd door het aantal personen dat wilde meedingen voor een
gratis Tworby. Dat is voor ons een reden geweest om een kortingsactie van € 100,--te
lanceren om daarmee hopelijk veel mensen te kunnen helpen om weer veilig en zelfstandig
de weg op te gaan. Een proefrit kunt u aanvragen, vermeld dat u lid bent van KBO-PCOB.
Meer informatie is te vinden op www.tworby.nl ; info@tworby.nl of telf. 085-0642009
Wij hebben dealers in o.a. Nijmegen, Beneden-Leeuwen, Geldermalsen, Apeldoorn,
Harderwijk, Elburg, Warnsveld, Zutphen, Wehl, Zevenaar, Huissen, Velp en Westervoort.
JARIGEN IN JULI - AUGUSTUS

03 juli mevr. Fenna Sonneveld-Kummeling
05 juli de heer Frans Tankink
13 juli mevr. W. Berns-van Sommeren
17 juli mevr. Silvia Messing-Jansen
19 juli mevr. Iet Booltink-Schleedoorn
19 juli de heer Dirk Jan Huntelaar
23 juli mevr. Anneke DiesfeldtKemperman
23 juli de heer Henk Willemsen
25 juli de heer Jan Bremer
27 juli mevr. Wilma Wensink-Bonekamp
02 aug. mevr. Hanneke Gosselink-Snelder
05 aug. de heer Wim Steintjes

07 aug. de heer Antoni Garretsen
10 aug. mevr. Riek Klein ReesinkWillemsen
12 aug. de heer Theo Pelgrom
16 aug. de heer Simon Kloppenburg
23 aug. mevr. Tineke WillemsenScheerder
24 aug. mevr. Sieny BerentsenRunneboom
26 aug. mevr. Agnes Pelgrom-Sueters
27 aug. mevr. Elly Willemsen
28 aug. mevr. Wilma Tankink-Willemsen
31 aug. mevr. Tonny Haverkort

Van harte gefeliciteerd !

De nieuwsbrief van september komt in week 34, omstreeks 24 augustus 2021

