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Van het bestuur
De afgelopen weken moesten we allemaal meer afstand van elkaar bewaren dan we gewend zijn. Digitaal is er veel mogelijk maar we hebben een
echt gesprek ontzettend gemist.
Veel alleen zijn is soms best een uitdaging. Contact met anderen kan
zorgen voor een gevoel van geluk, steun en verbondenheid. En het
draagt bij aan gezondheid.
Natuurlijk kunt u altijd bellen met één van onze bestuursleden als u
daar behoefte aan hebt.
Met de volgende tips helpen wij u een handje, want samen zorgen we ervoor dat niemand zich in de steek gelaten voelt.
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Het is erg belangrijk om te kunnen ontspannen en te genieten, daarom
hopen wij dat u het vol kunt houden door lekker bezig te blijven met leuke
dingen. Probeer als het even kan te wandelen of te fietsen. Buitenlucht is
erg belangrijk.
Maar u kunt zich binnen ook goed vermaken door een leuke puzzel te maken, een goed boek te lezen, (de bibliotheek is weer open) of misschien
heeft u wel een leuke hobby die u weer eens op kunt pakken.
Het is belangrijk om te ontspannen en te genieten. Het activeert hiermee
ook nog uw hersenen, en maakt uw hoofd leeg van zorgen. Het is dus een
win-win situatie!
De volgende stappen in de versoepelingen van de corona-maatregelen
zijn gezet. Maar omdat wij een risicovolle groep zijn wachten we nog even
met onze KBO bijeenkomsten te organiseren. Geloof me, wij als bestuur
popelen om de boel weer op gang te krijgen, maar ook wij zijn liever nog
wat voorzichtig want het virus is nog steeds onder ons.
Het bestuur wenst u ondanks deze situatie, toch een fijne zomer toe en
Hopen u in de nieuwsbrief van augustus weer een agenda te kunnen laten
zien.
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We wensen iedereen die in Juli en augustus
jarig zijn een fijne dag en van
Harte Gefeliciteerd!
Alle bijeenkomsten, activiteiten etc. gaan tot nader bericht niet door.
25 jarig jubileum en Seniorendag gaan dus ook niet door.

