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Geen agenda. De tweede keer. Net
als in maart.
Toch brengen onze bezorgers ook
deze keer ons blad in de
brievenbus.
Wat fijn dat jullie dat blijven
doen dames en heren!
Onze dank daarvoor.
Zo houden we toch een beetje
contact met de vereniging.
We ontmoeten elkaar nauwelijks,
probeer daarom eens naar de nieuwe
website te kijken, Netty v/d M heeft
er wat extra foto’s ingehangen. Zo
kunnen we elkaar in elk geval nog
eens zien.
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Nieuwe website
seniorenvereniging
Schinnen.
Per 20 april a.s. vervalt de oude website
www.kboschinnen.nl
en wordt deze vervangen door
www.seniorenschinnen.nl
Op de startpagina vindt u alle belangrijke
onderdelen terug in de horizontale
blauwe menuknoppen. Alle activiteiten
vindt u rechts onder de kop ‘Activiteiten’.
Onder het menu bevindt zich links een
groot tekstvak. Soms loopt de tekst
verder door dan het vak groot is. Met uw
muis kunt u in dit vak verder naar
beneden scrollen.
Een aantal onderdelen op deze site is nog
niet helemaal gevuld zoals de foto’s maar
dat wordt binnenkort nog aangevuld.
Staat de oude site nog onder uw
favorieten, wijzigt u dit dan even.
En wie staat er aan de wieg van deze
nieuwe site???
Netty van den Molengraaf,
ja u leest het goed, zij is ook de dame die
de financien van onze vereniging onder
haar hoede heeft genomen, een zeer
welkome aanvulling in het bestuur dus.
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Van de voorzitter.
We leven in een rare tijd. Niets is meer normaal. De hele wereld staat een beetje
stil. Lege straten en pleinen in heel Europa en de rest van de wereld. De paasdagen
zijn in stilte verlopen. Geen bezoeken en ontmoetingen waar we zo gewend aan
waren. Geen bezoek van kinderen en klein kinderen. Geen familie op bezoek .Geen
vrienden en of kennissen het ging allemaal niet door. De ontmoetingen vinden nu
plaats achter de computer en de laptop. Gaan we toch even naar buiten dan lopen
we met een boog om iedereen heen. We praten op afstand met elkaar. De winkels
waar we wel moeten komen zijn niet meer die ontmoetingsplaatsen. Houd afstand
van elkaar staat er overal te lezen. De kassa medewerker staat achter het plastic
ter bescherming. Er wordt zelfs gesproken van een anderhalve meter samenleving.
De grote vraag is hoe lang gaat dit nog duren?
De Senioren KBO vereniging is helemaal stil te komen vallen. Geen activiteiten
meer. Bij de vorige infofolder zat wel nog een beweeg folder met oefeningen die
jullie kunnen doen. Op de televisie is ook een beweeg programma onder leiding van
de fysiotherapeut Erik Eurelings, Limburg in beweging. Iedere dag kunt u om
10.00 uur en om 14.30 uur gebruik van maken. Met het stijgen van de leeftijd
zullen we iets meer moeten doen aan bewegen zodat de spieren niet verslappen en
het risico van vallen en immobiliteit groter worden.
Dan komt de volgende vraag ook nog aan orde HOE GAAT HET VERDER MET
JULLIE? Hebben jullie nog contacten. Heb je hulp nodig voor een boodschap of
welke andere vraag ook. Kunnen we ergens mee helpen? Heb je hulp nodig of wil
je zo maar eens een praatje maken bel. Neem contact op. Wij kunnen niet
achter de voordeur kijken. Op de voorpagina staan de telefoonnummers die je kunt
bellen, maak er gebruik van.
Ik heb hier een afbeelding bij gezet van
de ontmoeting. Een beeldje dat aan de
ingang van het gemeentehuis aan het
Scalaplein staat. Vier vereniging-mensen
die elkaar ontmoeten en een praatje
maken. Dit is op dit moment niet meer
mogelijk zo dicht op elkaar en dan ook
nog met vier personen.

Laten we hopen dat de situatie weer snel gunstig verandert, dat het helemaal
hetzelfde wordt als vroeger daar twijfel ik aan. Zolang er geen vaccin gevonden
wordt of tot we allemaal immuun zijn, zal het niet meer als vanouds zijn. Er zullen
veranderingen genomen moeten worden, we kunnen niet zo met onze aarde blijven
omgaan. Overal maar naar toe reizen. Uitbuiten van alle rijkdommen die onze aarde
ons geeft, vernietigen van onze natuur, ongebreidelde vernietiging van onze
atmosfeer. Hier zal een grote ommekeer gemaakt moeten gaan worden. Dit is in
ieder geval mijn mening en ik hoop dat dit nu ook eens door nog veel meer mensen
gezien gaat worden en er iets aan gedaan gaat worden.
Ik wens jullie allemaal veel gezondheid toe en pas een beetje op elkaar.
Jan Coenen
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