In verband met de coronabeperkingen vroeg de redactie van De Schakel zich af, hoe de afdelingen die bij
de Centrale van Ouderenverenigingen zijn aangesloten, het jaar 2021 gaan aankleden met activiteiten. Wij
zijn ons ervan bewust dat er in deze absurde tijden niets met zekerheid kan worden gepland. Maar omdat
we weten dat de besturen en activiteitencommissies juist nu extra staan te popelen om iets voor hun leden
te betekenen, vroegen we hen vlak voor het begin van het nieuwe jaar, in hoeverre er heel voorzichtig al
iets voor 2021 op stapel is gezet.
Vanwege de verwachting dat het einde van de onzekerheid nog wel een tijdje op zich zal laten wachten,
hebben de meeste afdelingen besloten voorlopig geen activiteitenplanning voor 2021 te maken. Enkele
KBO-afdelingen hebben, onder voorbehoud, wel een beknopte planning gemaakt, met vastlegging van
voorlopige datums: in Leunen werd De Baank al ingehuurd voor een aantal activiteiten, in Ysselsteyn het
zestigjarig bestaansfeest gepland voor 15 oktober en in Merselo een bezoek aan de Passiespelen
gereserveerd.
Bij de ouderenvereniging Ons Genoegen in de wijk Smakterheide zitten ze met een extra probleem: er is
allereerst een ledenvergadering nodig voor de verkiezing van een aantal bestuursleden.
Snertnieuws Omdat er geen locaties besproken hoeven te worden, blijven de groenploeg Merselo en de
wandelgroep Blitterswijck (in kleinere groepen) ‘coronaproof’ in actie.
Een aantal afdelingen verraste de leden met een kerstattentie, die in deze moeilijke tijd een extra lading zal
hebben gekregen. Creatief was het initiatief van KBO Merselo: het rondbrengen van snert in verband met
‘snertnieuws’.
Nieuwsbrief
De AVOS heeft voor 2021 een activiteitenlijst gemaakt, die te zijner tijd
zeker nog aangevuld zal worden. Dit programma betreft overigens
activiteiten die in 2020 wegens corona kwamen te vervallen. In verband met
de vele onzekerheden zijn er nog geen datums vermeld.
Tot besluit de reactie van Ger Keizers, bestuurslid KBO Venray:
“De Coronaregelgeving maakt het helaas niet mogelijk om een adequate
planning te maken. De Kemphaan heeft bijvoorbeeld haar regels en
beperkingen. Maar ook activiteiten op andere locaties zijn voorlopig niet te
realiseren. Een agenda maken houdt zoveel onzekerheden in, dat een
publicatie in de Schakel (1 x per maand) bijna vraagt om rectificatie.
Vandaar dat KBO Venray vooralsnog kiest voor een korte termijnplanning
met een eigen aankondiging van activiteiten in een bijgesloten nieuwsbrief.
Temeer daar wij onze leden niet allemaal via e-mail kunnen bereiken,” aldus Keizers.
Johan Koster

