
 

 

Nieuwsbrief 26 januari 2021 

Beste leden, 

Het nieuwe jaar is al weer bijna vier weken oud, wat gaat de tijd toch snel. 
Hierbij bieden wij onze nieuwsbrief aan, waarin we even bijpraten over onze KBO. 
 
We kijken nog even terug naar december 2020. In plaats van een kerstviering hebben we 
jullie verrast met een mooi kerststuk, dat door onze bezorgers bij iedereen thuis werd 
gebracht. We hebben ervaren, dat jullie als leden deze geste enorm gewaardeerd hebben. 
Bij het afleveren kregen we veel hartelijke reacties, maar ook daarna hebben we nog een 
aantal bedankjes ontvangen.  

 

Wat 2021 ons zal brengen 
weten we nog niet. 
Hopelijk ligt er voor ieder 
iets positiefs in ’t verschiet. 

Helaas gooit het coronavirus nog steeds roet in het eten. De huidige maatregelen zijn door 
de regering weer aangescherpt, waardoor het onmogelijk is om onze activiteiten weer op te 
gaan starten. Ook waarschuwen zij voor een mogelijk 3e golf. Uiterste voorzichtigheid dus. 
Ook al is er al een beetje licht in de tunnel, zodra onze doelgroep gevaccineerd kan gaan 
worden. Er gaat echter nog een hele periode overheen, voordat iedereen het vaccin 
gekregen heeft en het weer veilig is om bij elkaar te komen. 

Voor nu kunnen we dan ook niets anders mededelen, dan dat we de eerste maanden nog 
geen bijeenkomsten gaan organiseren. Al onze activiteiten gaan voorlopig dus niet door. 

We hebben voor nu ook nog niets gepland / vastgelegd voor 2021. Dit gaan we pas doen als 
er meer zekerheid is over wat we wel / niet kunnen organiseren. 

Wij laten van ons horen, als er weer iets mogelijk is. Hebben jullie hier vragen over, dan 
neem even contact op met het secretariaat. 

Het is KBO Limburg gelukt om in samenwerking met  L1 het 
populaire programma “Limburg in beweging” vanaf                       
1 februari weer dagelijks om 10.00 uur  terug op TV te 
brengen. Nieuw is dat er deze keer ook voedingsadviezen 
worden gegeven om ook op dat gebied te werken aan een 
gezonde leefstijl. 

Wij vragen aan al onze leden om vooral om te zien naar elkaar en goed voor elkaar te 
zorgen. Een praatje, een telefoontje, een kaartje doet wonderen.                                       
Voor nu wensen wij u een goede gezondheid, let goed op uzelf en uw naaste omgeving.  

Wij als bestuur vinden het fijn als u ons tipt als iemand langdurig ziek is, iets te vieren heeft 
enz. Wij zorgen ervoor dat deze leden iets van onze KBO horen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij het secretariaat:                               
email: kbo.broekhuizen@gmail.com, telefoon: 0774632423 

 

Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooy 


