Nieuwsbrief
Nr 1/pag 1 2022
Onze eerste Nieuwsbrief

Agenda 2022:

Enkele jaren geleden zijn wij,

Januari

de werkgroep Senioren, gestart met het

18 januari winterbingo

organiseren van leuke evenementen
voor de Senioren in de wijk Blixembosch.
Er bleek volop belangstelling voor de door ons georganiseerde activiteiten te bestaan, zeker voor de diverse leerzame presentaties die in
VTA Blixems werden gehouden, maar ook de funmiddagen werden
druk bezocht.
Helaas heeft de corona-periode nogal wat roet in het eten gegooid
waardoor er veel moest worden afgelast.
Vanwege de vroege deadlines van Blixemfitsen!, het communicatiemiddel van onze activiteiten, was het moeilijk om spontane last minute
dingetjes te organiseren.

Februari:
16 februari spelletjes
middag
Maart:
8 maart Workshop goed
voorbereid
April:
Paasstukjes maken en
paasbingo.
Mei:
Modeshow en wandelen

In de Nieuwsbrief zullen wij de agenda vermelden en uitgebreid verslag doen van de seniorenmiddagen en -ochtenden.

Juni:

Kortom: wij doen er alles aan om zoveel mogelijk Blixembossche Senioren te verwelkomen in VTA Blixems en het zou heel fijn zijn als u bevriende en bekende senioren uit onze wijk attendeert op de Nieuwsbrief en hun vriendelijk verzoekt om hun mailadres en telefoonnummer
te mailen naar werkgroepsenioren@blixembosch.com

Juli:

Als het aan ons team ligt, gaan wij er een heel mooi jaar voor de
Senioren in Blixembosch van maken en wij heten u van harte welkom
op al onze toekomstige activiteiten, want we hebben heel veel in petto!
Wij proosten op een mooi jaar in 2022 met veel activiteiten.

Heeft u ideeën?

Jeu de boules toernooi
Muziek op het plein en
bezoek EDAH museum.
Augustus:

Jeu de boules toernooi
September:
Workshop goed voorbereid
Oktober:
Dansmiddag en senioren
verbindingsdag
November:

Wat zouden wij in dit jaar nog meer kunnen organiseren
voor senioren in onze wijk? Wij zijn benieuwd!! Aarzel niet.

Fragmenten van vroeger
en quiz

Mail uw suggesties gerust naar werkgroepsenioren@blixembosch.com

December:
Kerststukjes maken.

Werkgroepleden: Herman, Leo, Simone, Winnifred en Wieteke
Email: Werkgroepsenioren@blixembosch.com
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ROLLENDE BALLETJES in de WINTERBINGO.
U mag dit echt niet missen! Op dinsdag 18 januari 2022 gaan
er weer BINGO balletjes rollen in het wijkcentrum Blixems
(VTA) als de corona-maatregelen het toelaten. Zaal open om
13.00 uur. Start 13.30 uur. 15 ronden en 7,00 euro per kaart..
Vanzelfsprekend zijn er weer veel mooie prijzen te winnen
en…. Het kopje koffie is natuurlijk voor onze rekening.
U kunt zich tot 9 januari aanmelden.

VALPREVENTIE
Op maandag 29 november j.l. heeft een 20-tal
senioren in het VTA onder de deskundige begeleiding van fysiotherapeut Nick Jorissen op een
interactieve manier tips gekregen om vallen te
voorkomen. Alle aandacht was er ook voor de
persoonlijk vragen. Tot slot werd een aantal oefeningen doorgenomen die men thuis op eenvoudige wijze kan doen. Met een kopje koffie/
thee werd er gezellig nagepraat. Bij voldoende
belangstelling willen wij graag weer een workshop organiseren. We horen het graag van u.

Jeu de boules:
Iedere vrijdag om 11 uur met goed weer
kunnen we Jeu de Boules spelen. Met slecht
weer kunnen we gaan sjoelen in La Scala.

Wij houden ons met alle activiteiten wel
aan de geldende corona-maatregels.

“Jong bakt voor Oud”
was het thema voor een vijftiental kinderen uit onze wijk om lekkernijen thuis te maken. Op zondag 7 november j.l. werden de fraaie
creaties naar het VTA gebracht. Iedere bakker kreeg een koksmuts en
een unieke kokschort. Eerst werden de kunststukken onderworpen
aan het oog en de mond van een jury. Daarna mochten de senioren
(en natuurlijk ook de andere aanwezigen) naar hartenlust proeven
van de lekkernijen. De buikjes waren na een uurtje vol en werden de
prijswinnaars bekend gemaakt. De trotse winnaars kregen een speciale trofee. Ieder kind kreeg na afloop een herinneringsmedaille, de
koksmuts, de kokschort en een bakpakketje van Albert Heijn mee
naar huis. Helaas waren er maar een handjevol senioren. Zij die er
niet waren hebben niet alleen een zeer gezellige middag, maar ook
al de lekkernijen gemist
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Cabaret uit de oude doos.
Op woensdagmiddag 20 oktober j.l. hebben we weer een cabaretmiddag
gehouden in de grote zaal van Blixems.
Er waren weer verschillende fragmenten bij elkaar gezocht,

ook sommige op verzoek. Er waren conferences en liedjes van
O.a Toon Hermans, Wim Sonneveld, André van Duin en nog vele anderen.
Deze foto van

Gezellig met een kopje koffie of thee werd er gelachen om bekende en minder bekende
fragmenten. En meezingen met de liedjes mocht natuurlijk ook.

Seniorendiner afgelast.
Helaas, het had ons zo leuk en lekker geleken om na 2 jaar weer eens een seniorendiner te organiseren. We stonden er helemaal voor in de startblokken. Op zaterdag 27 november zou het weer eens
gaan gebeuren. Een lekker winterdiner met een kopje kippensoep, diverse stamppotten met een gehaktbal en als toetje karamelvla met slagroom en pepernoten.
Helaas strooide niet Piet, maar Corona roet in dit lekkere eten.
Er kwamen strengere regels en op anderhalve meter van elkaar eten leek ons ook niet gezellig.
Maar we laten ons niet afschrikken, zodra de maatregelen en

de besmettingen het toelaten om weer verantwoord samen te
eten, gaan we weer in de keuken staan voor u.
Deze foto van Onbekende auteur is geli-

Kerst zonder stukjes !
Op donderdag 16 december stond het kerststukjes maken op het programma. We hadden al diverse
aanmeldingen gehad om er een gezellige ochtend en middag van te maken. Maar ook hier was corona
weer de spelbreker. Het bleek door de strengere maatregelen niet mogelijk (en gezellig genoeg) om
het door te laten gaan. Natuurlijk hebben alle inschrijvers het geld terug gekregen.
We kijken dus nu uit naar paasstukjes maken,. Hopelijk wel gaat lukken.
De oproep in de Blixemflits om overbodig kerst-materiaal in te leveren
heeft al een paar tassen met materiaal opgeleverd.
Dit bewaren we allemaal voor volgend jaar.

