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NIEUWSBRIEF JUNI 2021
Van het bestuur
Eindelijk gaat het wat beter met de corona en zijn er versoepelingen mogelijk. Heel fijn, al moeten
we wel alert zijn om de gebruikelijke maatregelen wel goed te blijven naleven. We kunnen weer
winkelen, naar zwembad, bibliotheek, terras. Ik ken leden die al weer fanatiek en met veel plezier
aan het zwemmen zijn in binnen- of buitenbad, alles wel met bepaalde beperkingen maar het is
weer mogelijk. Laten we kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen.
We kunnen ook weer wat activiteiten gaan opstarten zoals het fietsen. Vooral als er nog meer
versoepelingen volgen.
De natuur is prachtig, genoeg regen gehad, dus het wordt naar verwachting niet zo’n verdroogde
zomer. Dus volop genieten van de buitenlucht en elkaar. De vakanties zitten er aan te komen met
de mogelijkheid om eventueel met beleid op reis te kunnen. De volgende nieuwsbrief komt
omstreeks 29 juni uit en gaat over de maanden juli en augustus.
We kunnen als bestuur dan ook weer het vergaderen oppakken. Er zijn nog steeds perikelen rond
het proces van een hernieuwde samenwerking tussen de provinciale KBO-bonden en de PCOB.
En zo zullen er vele zaken zijn waar we met elkaar over zullen (bij) praten.
Het bestuur wenst jullie een goede zomer toe in alle opzichten!!
Namens het bestuur Elly Willemsen
Overleden
*Op 31 maart is mevrouw H. Spieker -Gerritsen overleden op 86 jarige leeftijd. Zij was lid van
de KBO vanaf 2011. Zij woonde aan de Margrietlaan in Hummelo. Wij wensen haar broers en
zussen en verdere familie veel sterkte toe.
*Arie Schriek is op 6 mei overleden op 88 jarige leeftijd. Na steeds wat inleveren is het laatste
beetje op. Arie was lid vanaf 1996. Hij heeft heel wat fietsritten samen met Bennie uitgezet.
Wij wensen Anny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
*Op 15 mei is Dora van Hagen-Jansen overleden. Zij is 85 jaar geworden en was lid sinds 1997.
Na een periode van langzaam afnemende gezondheid is ze heen gegaan. Ze zat op het laatst in
een verzorgingshuis in Varsseveld. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen sterkte toe.
Dorpshuis De Horst Keijenborg
Zodra het weer aangenamer is zult u waarschijnlijk weer gaan fietsen in onze mooie Achterhoek.
Wij willen u erop attent maken dat in Keijenborg op woensdag- en vrijdagmiddag ook een terras
open is. Een gezellige onderbreking/pauze met een kop koffie of thee, appelgebak of een plak
vruchtencake erbij is mogelijk.
Verder serveren ze verschillende biertjes, wijn en fris etc., deze drankjes kunnen goed
gecombineerd worden met een portie overheerlijke Van Bommel bitterballen, het paradepaardje
van De Horst. Uiteraard staan de toiletten ook ter beschikking van de bezoekers op het terras.
Een gebed over ouderdom van een non uit de 17e eeuw
Heer u weet beter dan ikzelf dat ik ouder word en op een dag oud zal zijn.
Behoed mij voor de noodlottige gewoonte te denken dat ik over elk
onderwerp en bij elke gelegenheid iets te zeggen moet hebben.
Bevrijd mij van de drang om ieders problemen op te lossen.
Maak mij nadenkend, maar niet humeurig; behulpzaam, maar niet bazig.
Ik heb zoveel wijsheid opgedaan dat het eigenlijk jammer is om niet alles te

gebruiken, maar U weet Heer, dat ik toch ook nog een paar vrienden over
wil houden.
Houd mijn geest vrij, opdat ik mij niet verlies in kleinigheden, en geef mij
vleugels voor datgene waar het werkelijk om gaat.
Verzegel mijn lippen wat mijn kwaaltjes en pijnen betreft. Ze nemen alsmaar
toe en naarmate de jaren verstrijken wordt het steeds fijner om ze op te
sommen.
Ik durf U niet om zoveel genade te vragen dat ik met plezier naar
andermans klaagzangen luister, maar geef mij in elk geval het geduld om
ze aan te horen.
Ik durf U niet om een beter geheugen te vragen, maar schenk mij meer
nederigheid en minder eigenwijsheid als mijn geheugen niet klopt met de
herinneringen van andere mensen. Leer mij de kostbare les dat ik mij wel
eens kan vergissen.
Geef dat ik redelijk en mild blijf, ik wil geen heilige zijn (die zijn soms niet
uit te staan), maar een verzuurde vrouw is een kroon op het werk van de
duivel.
Help mij om goede dingen te zien waar je ze niet zou verwachten en om
talenten te herkennen in mensen van wie je niet zou vermoeden dat ze die
hebben. En geef mij de genade om het ook tegen ze te zeggen. Amen.

Uit: Weer en wind

We gaan weer fietsen donderdag 3 juni.
Met de versoepelingen in zicht kunnen we weer gaan fietsen. De terrassen zijn weer open.
Bennie en Jan hebben weer een mooie route voor ons in petto. 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.
JARIGEN IN JUNI

03 juni mevr. Trees Offenberg-Berendsen
07 juni mevr. Gerda Tankink-Leisink
08 juni mevr. Willemien Verheij-Gotink
09 juni mevr. Gerda Hakvoort-Wolterink
10 juni de heer Henk Kemperman
11 juni mevr. Joke van het BolscherHudepohl
11 juni mevr. Joke Garretsen
12 juni de heer Wim Wolters
12 juni mevr. Trees Niels

12 juni mevr. Ria Scholten-Degen
17 juni de heer L. Pont
18 juni mevr. Annie Notenboom-Leisink
21 juni mevr. Betty van Holland-Bagchus
21 juni de heer Louis van het Bolscher
28 juni mevr. Annie Nendels-Bremer
30 juni de heer Harry Pelgrom

Van harte gefeliciteerd !

Volgende nieuwsbrief komt in week 26 omstreeks 29 juni 2021

