
 

 

 

Nieuwsbrief 7 oktober 2020 

Onze heerlijke zomer met veel mooie zonnige dagen ligt weer achter ons.                           
De herfst komt er aan. Ofschoon er buiten nog veel moois valt te beleven, zitten we toch 
weer wat meer binnen. 

Een extra cadeau voor onze leden 

Namens de Margriet en Libelle mag de KBO/PCOB gratis 12.000 exemplaren weggeven aan 
lokale KBO- of PCOB-afdelingen van het bewaarnummer van de Margriet en Libelle over 
diverse koningshuizen. Het bestuur vond dit een mooi cadeau om aan onze leden uit te 
delen.                                                                                                                                       
Wij hebben deze uitgave dan ook aangevraagd en in de week van de dag voor de ouderen 
bij de leden bezorgd. Deze dag zouden wij met onze afdeling vieren op woensdag 7 oktober, 
maar kon helaas niet doorgaan i.v.m. corona.                                                                                                                       

We wensen jullie veel lees- en kijkplezier met dit mooie boek. 

Hoe nu verder? 

Zoals jullie in de nieuwsbrief van 25 augustus hebben kunnen lezen, zijn alle activiteiten in 
de maanden september en oktober afgelast. 

Alleen het wandelen is weer opgepakt. Iedere vrijdagmorgen om 8.00 uur ( start op de hoek 
Genenberg/Sef van Megenlaan) gaan enkele enthousiaste wandelaars op pad om te 
genieten van de mooie omgeving. Wil je ook een keer meelopen, je bent van harte welkom. 

We hadden graag onze activiteiten weer opgestart, maar vinden het nog steeds niet 
verantwoord om de geplande activiteiten door te laten gaan. Zeker nu er weer meer 
coronabesmettingen zijn, vinden wij het onverantwoord met onze leden, een kwetsbare 
groep, binnenactiviteiten te gaan organiseren. Hoe jammer we dat ook vinden.  

Woensdag 4 november: Voetreflextherapeute Ireen Weijs , presentatie met 
voetmassage Deze middag gaat niet door en wordt verplaatst naar 2021 

Vrijdag 18 december: Kerstviering KBO / Zonnebloem 

We bewaren allemaal mooie herinneringen aan de sfeervolle kerstviering in 2019 waaraan 
125 leden deelnamen en genoten van de prachtige muziek en een gezellige koffietafel. 

De werkgroep kerstviering van KBO en Zonnebloem heeft uitgebreid gesproken over de 
viering op 18 december 2020. Helaas het is niet mogelijk voor deze grote groep een 
kerstviering te houden, waarbij we in het restaurant de Brouwer rekening moeten houden 
met de 1,5 meter afstand. 

De kerstviering in de vorm zoals jullie die gewend zijn, gaat dit jaar dan ook niet door. We 
hebben iets anders bedacht, waardoor wij toch een beetje kerstsfeer vanuit de KBO en 
Zonnebloem bij u kunnen brengen. Laat u op vrijdag 18 december door ons verrassen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij het secretariaat:                                       
email: kbo.broekhuizen@gmail.com , telefoon: 077-4632423  

Met vriendelijke groet, 

Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooy 


