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Overlijdens binnen het Ouderencontact 

Binnen het Ouderencontact proberen we contact te houden met elkaar. Het spreekt vanzelf, dat 
er binnen een groep van zo veel ouderen steeds weer breuken ontstaan omdat er steeds weer 
ouderen verhuizen naar elders, naar verpleeghuizen, en er nu eenmaal velen overlijden. Soms 
weten we daarvan, vaak ook niet. Sinds het tot stand komen van het Ouderencontact als 
organisatie hebben we een honderdtal namen van de verzendlijst van Nieuwsbrieven moeten 
schrappen.  
Omdat we zo’n onvolledig beeld hebben van de sterfgevallen vermeden tot nu toe we daar 
melding van te maken. Eigenlijk vinden we dat een te formele, onpersoonlijke opstelling. Velen 
schrokken er bijvoorbeeld van te horen dat de bij de Trigon-bijeenkomsten heel actief betrokken 
Helene de Vos eind april overleden is. We trekken ons die kritiek aan en zullen, wanneer we als 
Stuurgroep van het Ouderencontact bericht krijgen van het overlijden van ouderen uit onze 
kring, dat voortaan melden  in de Nieuwsbrief.   

 

“Vertelsels op afstand” 

Door de Corona-pandemie is er veel veranderd, sinds de laatste Nieuwsbrief van het 

Ouderencontact. Vooruitkijken en ons verheugen op een nieuw programma voor de 

donderdagochtenden op Trigon is nog even ingewikkeld: Trigon is in zomervakantietijd in de 

ochtenden in gebruik oor de Buitenschoolse Opvang en voor ons niet beschikbaar.  

Wel is het al tijd voor terugkijken. Cas en Anke deden dat al toen het nog lang niet over was. Ze 

lieten ons meelezen  met de dagelijkse brieven aan hun kleinkinderen tijdens de eerste golf. 

Onderhoudend en heel typerend. Hun brieven zijn nu gedrukt in een beperkte oplage en 

beschikbaar: terugkijken in optima forma!  

Het boekje is te bestellen bij Cas Wiebrens, tel 06-30636803, wiebrens@xs4all.nl 
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Ten aanzien van het programma 

In de zomermaanden wordt het programma rondom koffie- en lunch-bezoek aan de Tuin van de 

Smid gecontinueerd. Ook de online Nieuwsgroep-bijeenkomsten gaan voorlopig tot eind augustus 

door. Dat alles volgens dit schema: 

8 juli:  10.30  koffie Tuin van de Smid. 

15 juli:  10.30  Online Nieuwsgroep;           12.30  Lunch in de Tuin van de Smid 

22 juli :               10.30  koffie Tuin van de Smid. 

29 juli :               10.30  Online Nieuwsgroep;            12.30  Lunch in de Tuin van de Smid 

5 augustus:  10.30  koffie Tuin van de Smid. 

12 augustus: 10.30  Online Nieuwsgroep;            12.30  Lunch in de Tuin van de Smid 

19 augustus:  10.30  koffie Tuin van de Smid. 

26 augustus: 10.30  Online Nieuwsgroep;            12.30  Lunch in de Tuin van de Smid 

Voor de koffie- en lunch bijeenkomsten in de Tuin van de Smid reserveren we centraal tafels. Laat 

althans de dag vooraf weten of je van plan bent er te zijn: ampolderman@xs4all.nl of tel 06-

22555831 of bij het Ouderencontact http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl.  

 

Chikung 

De reguliere Chikung-lessen worden, zoals ieder jaar, in de zomervakantie onderbroken. Voor de 

nieuwe serie lessen na de zomer is er nog plaats voor een enkele nieuwe deelnemer. Als je 

geïnteresseerd bent neem dan snel contact: met Marbo Hieminga, tel 06-40381145, 

marbo@marbohieminga.nl,  of Ton Polderman, tel 06-22555831, ampolderman@xs4all.nl.  
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