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Beste leden, 

gelukkig wat positief nieuws, we krijgen lichte versoepelingen wat betreft de corona. Als ik dit schrijf 

zitten we nog volop in de wereld van het songfestival. Het songfestival is een mooie uitdaging voor 

ons land, we staan als land wereldwijd in de spotlights. Het songfestival is ontstaan om te zingen, 

muziek te maken, vreugde uit te stralen en dat zijn belangrijke dingen in het  leven van een mens. 

Actief zijn met het ondernemen op welk gebied dan ook, wat voor het leven van de mens bepalend 

kan zijn. Niet denken in beperkingen, maar ook in mogelijkheden, vooral in deze tijd. Als we dit 

nastreven hebben we ook een doel: plezier in het leven om er iets moois van maken als het kan, 

niet beperkend door onze leeftijd. Daarom het belangrijke spreekwoord:  ‘Levenswijsheid van de 

ouderen is het kapitaal van onze samenleving’. Hier kunnen we wat mee als we dit ter harte nemen 

ten voordele voor ons als ouderen. 

Programma verder dit jaar 

We zijn al weer bezig met het nadenken over het programma voor de rest van dit jaar.              

Natuurlijk alles onder voorbehoud vanwege corona. We willen gaan proberen om het pannenkoeken 

feest op 28 augustus te laten plaatsvinden. Een mooie gelegenheid om in de buitenlucht elkaar weer  

te ontmoeten. De dagtocht die normaal in het voorjaar plaatsvindt willen we op 9 september 

organiseren. Ook een filmmiddag kan waarschijnlijk wel weer in het najaar.                                               

Een en ander moet nog geregeld worden, maar schrijf deze twee datums alvast maar in je agenda. 

Buurttuin 

We houden het kort deze keer. Iedereen kan de vorderingen met eigen ogen zien. De graspaden zijn    

al goed te zien. Het toegangshek is inmiddels geplaatst en mag worden gezien. Vakwerk van Frans en 

Harrie! Elke week wordt er wel weer wat bij gezaaid, het terrein begint al aardig vol te raken. Deze 

week is ook de stroomvoorziening klaar en kan er hopelijk na het monteren van de aansluitingen 

beregend worden als dat nodig is. Hieronder een tweetal mooie foto’s van Annie Hendriks die alles 

vastlegt. 

 

 

     Het Bestuur. 

 


