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50+

GEKLETS van TEUN en BETS
Hoe is het met jou?
Ik heb je gemist?
Kom jij nog weleens
buiten?

Ik doe niks. Ik ben
bang dat ik besmet word als ik
fiets of wandel.

Ik heb in de krant
gelezen dat Gé van
Hees en Wil van der
Zandt-Florussen een
Koninklijke onderscheiding hebben
gekregen.

Met mij gaat het
wel goed want ik
blijf de hele dag
binnen.

Dat valt niet mee
denk ik. Ik ga af en
toe wandelen en
fietsen.

Nee, de kinderen en de
kleinkinderen hebben
Hebben ze ook al
voor het raam staan
voor jouw raam
zwaaien en zingen. Dat
opgetreden?
was wel heel leuk.

Ik heb ook gehoord dat
onze seniorenvereniging
ons wil uitdagen met
Die hebben zij ook een Challenge. Ik
wel verdiend. Ik ken ben benieuwd wat
niemand die zoveel het is, maar ik ga
vrijwilligerswerk
zeker meedoen! Jij
doen als zij.
ook??
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Beste leden en belangstellenden,
En als ik het dan mag zeggen……………...
Er is natuurlijk maar een grote wens voor iedereen:
“Laten we Corona zo snel mogelijk achter ons laten met behoud van al onze dierbaren en
in gezondheid, liefde en geluk verder leven”.
Bij de Seniorenvereniging liggen alle activiteiten plat. Bestuur en leden reageren voorzichtig en behoedzaam……. alles met het vizier gericht op de toekomst. Het is heel duidelijk
dat het bestuur geen een bestaande activiteit gaat openen onder haar verantwoordelijkheid.
Sterker nog…… het mag niet !!!!
De energie die we erin willen stoppen, moeten we nu helaas temperen. Na 20 mei weten
we of er meer mogelijk is. Tot die tijd houden we ons aan de voorschriften.
We zijn héél blij verrast met de mededeling dat Gé van Hees en Wil van der ZandtFlorussen zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tja, nu geen
opspelden of burgemeester aan de deur, maar de mededeling via bellen of videobellen.
Onze trots is er niet minder door en zo gauw de situatie het toe laat, zullen we hier op
gepaste wijze onze eer betonen. Een zeer terechte onderscheiding.
Gé en Wil…… gefeliciteerd.
We hopen nog vele, vele jaren van jullie te mogen genieten.
Een ieder op zijn/haar eigen wijze.
Als bestuur hebben we ons afgevraagd wat we op gepaste wijze wel kunnen doen als
Seniorenvereniging.
In het gebouw Ons Huukske mag er géén activiteit plaatsvinden.
Toch willen we graag iets betekenen voor de leden en de mensen om ons heen.
In deze Nieuwsbrief wordt u uitgedaagd om in uw eigen territorium mee te doen met:
The Challenge.
Wat nou weer? Een Challenge oftewel uitdaging? Ja, inderdaad…… de uitdaging voor u
zelf, om heerlijk bezig te zijn voor u zelf of voor anderen om u heen. Door de
organisatoren wordt in deze brief uitgelegd wat de bedoeling is. U doet toch ook mee???
Tot slot wil ik nog zeggen dat iedereen er op zijn/haar eigen wijze mee om moeten
leren gaan.
Van het verwerken van verdriet tot en met de acceptatie dat we onze vrijheden tijdelijk
moeten inperken. Het vraagt veel van een ieder en daarom is verbondenheid en elkaar
helpen een heel groot goed. Belangrijk voor nu en ook voor in de toekomst.
Samen zijn we sterk.
Rest mij voor nu u allemaal een goede gezondheid toe te wensen en de kracht om deze
moeilijke tijd goed en gelukkig door te komen,

Met vriendelijke groet,
Peter Verver
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Seniorenvereniging daagt leden uit
voor een Challenge.

In deze moeilijke tijd is het toch fijn om samen bezig te zijn met uitdagingen die ook het
saamhorigheidsgevoel versterken en het eenzaamheidsgevoel doen verminderen. Misschien
kom je zo ook beter de tijd door en verdrijf je een beetje de verveling.
Wat is de opzet?
Iedere week is er een nieuwe uitdaging (Challenge). Antwoorden, oplossingen moeten
gefotografeerd worden en doorgestuurd naar keesdehaas@kpnmail.nl of geappt naar
06-30243881.
Iedere keer als je deelneemt ontvang je drie punten. Je hoeft niet persé met alle uitdagingen
mee te doen om toch in de prijzen te vallen op het eind van de serie uitdagingen op 31 mei.
Iedere week selecteren we een 1ste, 2de en 3de plaats; zij krijgen respectievelijk 10,
7 en 5 punten.
De scores worden bekend gemaakt via de site, via de mail en facebook.
Deelnemers houden onze site en facebook in de gaten voor uitslagen, info en nieuwe
uitdagingen.
In principe zijn er 4 uitdagingen tot 31 mei. Na deze datum wordt het eindresultaat
vastgesteld en worden de deelnemers met de meeste punten verrast met een prijsje.

De eerste CHALLENGE:
Zet op een opvallende plaats, vanaf de straat duidelijk zichtbaar, een hele grote 50+ in het
raam van de beneden- of bovenverdieping. Als teken dat je lid bent van Seniorenvereniging
50+ Beneden-Leeuwen en mee gaat doen met de Challenge die we als bestuur met onze
leden aangaan. De 50+ kan overal van gemaakt worden: groot vel karton, opblaascijfers,
ballon met 50+ erop, enz.. Het is bovendien de bedoeling dat er een wens, spreuk, goede
raad, bedankje bij komt dat vanaf de straat te lezen moet zijn. Maak een foto en mail of app
die foto naar keesdehaas@kpnmail.nl of 06-30243881. Ook niet-leden mogen meedoen als
zij tot de kwetsbare groep behoren van 50+ers. Uiterste inleverdatum is: 13 mei.
Vergeet niet je naam en adres mee te sturen.
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De tweede Challenge:
In deze Nieuwsbrief staan een woordzoeker en een kleurplaat. Los de woordzoeker op,
kleur de kleurplaat in en noteer de oplossing van de woordzoeker in het juiste vak. Maak
een foto en stuur die naar keesdehaas@kpnmail.nl of 06-30243881. Uiterste inleverdatum:
17 mei. Vergeet niet je naam en adres mee te sturen.
De derde en de vierde uitdaging komen op de site en facebook. Leden kunnen daar de Challenge lezen. Vanaf 19 mei is die info beschikbaar.
Doe allemaal mee, samen staan we sterk, samen verdrijven we de eenzaamheid en verveling. Samen zorgen we voor elkaar.

Mondkapjes (bijlage foto mondkapjes)

Toen we beseften welke onheil ons boven het hoofd hing, wilden
we zelf een bijdrage leveren aan de bestrijding en voorkoming van
het Coronavirus. Enkele leden hebben na een oproep
naaimachine en katoen gepakt en zijn aan de slag gegaan om mondkapjes
te maken. Buurtzorg hebben we blij gemaakt met onze mondkapjes en we hebben nog een aantal in voorraad voor eigen gebruik. Op dit moment is
er in onze streek geen behoefte meer aan zelfgemaakte mondkapjes en daarom
sluiten we deze actie af met iedereen die meegedaan heeft, hartelijk te bedanken
voor hun inzet. Samen zijn we sterk, samen zorgen we voor elkaar.

De Redactievergadering in crisistijd!
Afgelopen woensdagmorgen hebben enkele leden van de redactie van ons Seniorencontact/
Nieuwsbrief van onze vereniging een bijeenkomst gehad.
Het was een bijzondere vergadering met een bijzondere indeling van de zetels.
Deze foto is gemaakt in Ons Huukske en één redactielid staat er niet op want die moest deze foto even maken (René Theunissen). Jeanne de Weijert was ook niet aanwezig.
Dus u ziet het… we gaan
gewoon door…
René Theunissen
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Oplossing woordzoeker
……………………………………………………………………………………………………………………..
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