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Nieuwsbrief januari 2022 

Op het moment dat ik deze nieuwsbrief samenstel is de persconferentie van premier Rutte en  
minister Kuipers een paar dagen oud. Op de tv en in de media duiken steeds meer berichten op over 
burgerlijke ongehoorzaamheid, oproepen om ondanks de lockdown gewoon open te gaan en de 
adviezen van het kabinet in de wind te slaan. Ik realiseer me dat de tijd dat we respect hadden voor 
Bromsnor al ver achter ons ligt, maar als iemand die in de risicogroep valt en die keurig zijn 
vaccinaties en zijn booster heeft gehad begin ik me steeds meer af te vragen hoe ver dit zal gaan en 
wat de gevolgen hiervan zullen zijn. En met mij velen van ons denk ik. 

Peter Hermsen, secretaris. 

1. Mededeling vanuit het bestuur: 
-Wij vragen de leden om melding te doen bij het secretariaat of bij Jeanne van Heertum (tel: 06- 
46143956) in geval van  25, 40, 50, 60, 65 jaar getrouwd zijn.   
-We willen ook graag bericht als er leden ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven. Langs gaan doen 
we indien mogelijk en gewenst. We willen zieken sowieso aandacht geven. 
S.v.p. doorgeven aan onze ziekenbezoeksters Ans van Gaalen (073-5476949), of aan J. van Heertum. 
-Ook in geval van overlijden graag zo snel mogelijk laten weten. 
 
2. Mutaties leden: 
-Nieuwe leden: Rien Goudzwaard heeft zich aangemeld als gastlid. Welkom! 
-Overleden: Zr. Marie Generosa Valentijn (24 december)  Bertha Broks Langenhuijzen (13 januari) 
  Het bestuur wenst de nabestaanden heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. 
-Mari en Annie van Weert vierden op 14 januari hun 50 jarig huwelijk. 
-Wij willen U vragen om bij verhuizing dit zo snel mogelijk aan ons  door te geven i.v.m. afleveren   
van de Ons op het juiste adres. 
 
3. Activiteiten KBO Wijbosch: (onder voorbehoud van coronaregels) 
-Kaarten en biljarten op dinsdag en donderdagmiddag kan vanaf 1 februari weer van start gaan. 
-De geplande carnavalsavond (23 februari) hebben wij moeten laten vervallen. 
-Als de omstandigheden het toelaten maken wij z.s.m. een activiteitenkalender 2022. 
 
4. Overige activiteiten: 
-Heeft u al een abonnement op het Seniorenjournaal? https://www.seniorenjournaal.nl/  
Hier kunt u zich gratis aanmelden voor de dagelijkse uitgave. 

 
 

Wees voorzichtig, houdt u aan de richtlijnen en blijf vooral gezond. 


