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VAN HET BESTUUR
Het lijkt nog lang te duren dit coronatijdperk. En wij krijgen nog steeds geen toestemming om de
lopende activiteiten weer op te starten: we kunnen nog steeds niet gezellig in onze De La Sallezaal
samenkomen voor sjoelen, zingen, biljarten, sporten en dergelijke. Voorlopig staat alles stil tot 1
september 2020. En wat daarna mogelijk is? Wij geven aan wat geldt voor de komende maanden.
Bij de Ons van augustus komt er weer een nieuwe Nieuwsbrief waarin we verdere mogelijkheden
en maatregelen zullen opnemen.
Tot 1 september kunnen er dus vanuit onze vereniging helaas géén activiteiten plaatsvinden.

Wat met de overige geplande extra activiteiten?

Jaarlijkse barbecue op 21 augustus

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen hebben we tot
onze spijt moeten besluiten dat deze barbecue niet door kan gaan.

Vierdaagse reis naar de Moezel van 1 tot 4 september

Begin juli wordt in overleg met Brabant
Expres besloten of de reis door kan gaan.
Zo niet dan wordt de reis, zoals met Brabant
Expres is afgesproken, naar volgend jaar
begin september verplaatst. Mocht uiteindelijk
de reis dit jaar niet door kunnen gaan dan
worden de reisgenoten hierover persoonlijk
door de werkgroep ingelicht.

Bedevaart Meersel Dreef in september

Voor deze gezamenlijke activiteit hebben de KBO-kringen
Alphen, Chaam, Ulicoten en Baarle-Nassau besloten af te zien
van de organisatie.

Over het organiseren van de activiteiten Korenmiddag in september, Dag van de Ouderen in oktober
en de Kerstviering in december wordt over enige tijd beslist.
Inmiddels moeten we al weer een subsidieaanvraag 2021 indienen bij de gemeente. We hopen en
gaan ervan uit dat in elk geval vanaf 1 januari 2021 alles weer als vanouds kan doorgaan.
We blijven de aanbevelingen van onze regering volgen:
we houden ons aan de afspraken en samen komen we hier doorheen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland in beweging
MMis je de gymnastieklessen? Ben je ook teveel aan huis
gebonden en zit je teveel op de bank? Probeer eens mee te
doen met de oefeningen die door Olga Commandeur en
Duco Bauwens worden gegeven op de televisie. Met het
dagelijks volgen van dit kwartiertje gym voor ouderen behaal
je al de helft van de norm van 30 minuten gezond bewegen!
De eerste uitzending is al om 05.55 uur (NPO1), daarna
herhalingen op onder andere 09.20 uur (NPO2) en 10.15 uur
(NPO1). Je hoeft er dus niet per se vroeg voor uit je bed.

Merci
Wij hebben inmiddels bij onze leden een presentje bezorgd om
allen “een hart onder de riem” te steken, wat extra moed in te
spreken en onze dank uit te spreken voor de positieve houding ten
aanzien van de opgelegde maatregelen in deze coronacrisis.
Wij hopen dat jullie het allemaal nog even kunnen volhouden want
eigenlijk snakken we allemaal naar het “gewone” leven en de
activiteiten en gezelligheid van onze vereniging.
Wij houden jullie op de hoogte. In augustus een nieuwe
Nieuwsbrief en verder via de website seniorenbn.nl
en op onze facebookpagina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met ingang van 1 maart 2020 is de “oude” website van de Seniorenvereniging niet meer actief.
KBO Brabant heeft de layout veranderd en we zijn nu te vinden op www.seniorenbn.nl
Met deze wijziging van de nieuwe website zijn ook de emailadressen gewijzigd. Hieronder een korte
opgaaf van de emailadressen van het bestuur en administratie. Op de website staat op iedere pagina
van een activiteit vermeld hoe u deze per email of telefonisch kan bereiken.
Heeft u een vraag :
aan het bestuur?
aan onze penningmeester?
aan de klussendienst
of over de website?

Mail dan naar bestuur@seniorenbn.nl
Mail dan naar penningmeester@seniorenbn.nl
Mail dan naar klus@seniorenbn.nl
Mail dan naar webmaster@seniorenbn.nl

