
 

Beste senioren, 
 
Deze papieren Nieuwsflits is een 
vervolg op de digitale Nieuwsflits 
van 1 december 2021. We 
proberen zo actueel mogelijk te 
zijn maar weten niet of er 
halverwege december een 
opschaling of afschalen van de 
coronamaatregelen zal worden 
aangekondigd.  
Op de website kunt u de laatste 
stand van zaken bekijken.  

Als u geen mail kunt lezen dan 
kunt u ook altijd een bestuurslid 
bellen. 
 
Ook wij hadden gehoopt dat de 
maatregelen in de afgelopen 
periode, de vaccinaties, de QR-
code en de boosterprik zouden 
zorgen voor een gezellige 
wintertijd met leuke 
activiteiten. Maar helaas is de  
werkelijkheid weer anders. 
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Als bestuur voelen wij ons 
medeverantwoordelijk voor de 
gezondheid en het welzijn van onze 
leden. Ons doel is om 
ontmoetingen te organiseren, 
zodat senioren in Zeelst zich 
verbonden voelen. Maar 
ontmoeten brengt in deze tijd ook 
risico’s met zich mee voor ieders 
gezondheid. 
 
Daarom heeft het bestuur in goed 
overleg met de betrokken 
coördinatoren besloten een aantal 
activiteiten en vaste wekelijkse 
activiteiten voorlopig te stoppen. 
 

 
 

 

Welke activiteiten gaan er niet 
door? 
Het kerststukjes maken op 14 
december hebben we niet laten 
doorgaan. Ook de kerstviering bij 
Sint-Joris: heel jammer, maar deze 
zal niet doorgaan, want op 1,5 meter 
afstand van elkaar eten en buurten is 
niet gezellig. We gaan wel op zoek 
naar een alternatieve activiteit als 
alles hopelijk weer ‘normaal’ is. 
Uiteraard wordt er nu ook geen eigen 
bijdrage voor de kerstviering 
ingehouden bij mensen die hiervoor 
al een machtiging hadden ingevuld. 
 
Hoe jammer we het ook vinden toch 
laten we de Nieuwjaarsontmoeting 
op 13 januari 2022 niet doorgaan. 
 
De Seniorenexpo die van januari 
2021 naar 12 t/m 17 januari 2022 
was verplaatst is wederom verplaatst 
naar 10 t/m 15 mei 2022 in NH 
Conference Centre Koningshof. Als u 
al toegangskaarten had, bewaar ze 
dan want deze toegangskaarten 
blijven geldig in mei. 
 
De spelletjes en het biljarten op 
vrijdagmiddagen gaan niet door, 
omdat de spelers geen 1,5 meter 
afstand van elkaar kunnen houden. 
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Wat kan er wel doorgaan? 
De teken- en schildercursus kon 
doorgaan en is inmiddels afgerond. 

De film Fanfare op donderdag 20 
januari 2022 in de zaal van Café Sint 
Joris, Heuvel 7, zal worden 
gedraaid mits er voldoende 
aanmeldingen zijn. De bezoekers 
zullen wel moeten voldoen aan de 
dan geldende maatregelen. U kunt 
zich nog aanmelden tot 15 januari 
2022.   

Ook koersbal op maandagmiddag 
en handwerken op dinsdagmiddag 
in ’t Patronaat gaan voorlopig door. 
Ook hier gelden maatregelen zoals: 
QR-code, mondkapjes en 1,5 meter 
afstand houden. Als mensen op 
hun plaats zitten mag het 
mondkapje af, mits er afstand 
wordt gehouden. 

De buitenactiviteiten zullen 
doorgang vinden, uiteraard met 
inachtneming van de coronaregels, 
waaronder de 1,5 meter afstand 
nemen tot elkaar.  
Concreet betekent dus dat door-
gaan: jeu de boules, fietsen en 
wandelen. 

Jeu de Boules nieuws 
Elke donderdagmorgen om 10.00 
uur spelen we Jeu de Boules in de 
tuin van Ontmoetingscentrum Sele. 
We hebben vier fantastische 
originele jeu de boules banen, waar 
we in principe het hele jaar door 
gebruik van maken. Er is ruimte 
genoeg om mee te spelen. Interesse? 
Kom dan eens kijken en wellicht sluit 
u zich dan aan om mee te doen. Rond
10.45 uur houden we pauze om
gezellig samen koffie te drinken in
het Ontmoetingscentrum. Ook
supporters, belangstellenden en
bewoners van het Ontmoetings- 
centrum Sele zijn van harte welkom.
Meer info tijdens de
donderdagmorgen wedstrijden
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Tot slot 
Wij begrijpen dat veel van onze 
leden teleurgesteld zullen zijn, dat 
wij als bestuur het besluit hebben 
genomen deze maatregelen te 
nemen. Wij hopen echter dat u 
begrijpt dat we dit doen in de volle 
overtuiging dat dit uw gezondheid 
ten goede komt.  

Samengevat: 

Wat gaat er vooralsnog wel door: 

- Film uit de oude doos op 20
januari 2022

- Reanimatiecursus op 27 januari
2022

- Koersbal op maandag
- Handwerken op dinsdagmiddag
- Buitenactiviteiten: jeu de

boules, fietsen, wandelen

Wat gaat voorlopig niet door: 

- Kerstviering op 16 december
- Spelletjesmiddag op vrijdag
- Biljarten op vrijdag
- Nieuwjaarsontmoeting op 13

januari 2022
- Seniorenexpo op Koningshof

van 12 t/m 17 januari 2022

Kerst- en nieuwjaarskaart 
Bij deze nieuwsflits ontvangt u ook 
een kaart waarmee we u een fijne 
kerst en gelukkig nieuwjaar wensen. 
De kaarten zijn met heel veel liefde 
gemaakt door de kinderen van 
basisschool Zeelsterhof en Korein 
kinderopvang. Elke kaart is uniek. De 
kinderen willen u hiermee laten 
weten dat ook zij aan u denken en 
zich verbonden voelen met de 
senioren in Zeelst. 

Hulp nodig? 
Ondertussen willen wij ook blijven 
waken voor uw welzijn, dus als u 
hulp nodig hebt of behoefte hebt 
aan een luisterend oor neem dan 
contact met ons op.  

Wij vragen u ook voor elkaar 
aandacht te blijven houden, een 
telefoontje is zo gepleegd en kan 
voor een ander zoveel betekenen. 
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