
 
 

 

april 2020 

Voorwoord van de voorzitter 

 

Dag allemaal, 

Wat overkomt ons toch ? 

De wereld staat op zijn 

kop door het 

Coronavirus. 

De Regering heeft recent 

besloten dat alle 

bijeenkomsten tot 1 juni 

zijn verboden.  

Scholen, restaurants, cafés, schouwburg, 

bioscoop, musea etc. zijn  allemaal dicht en 

we kunnen niet naar de kapper. Je kunt wel in 

een heel kleine kring je verjaardag vieren, 

grote verjaardagen met veel vrienden is 

strafbaar.  

 

Als je in het verzorgingshuis woont mag je 

geen bezoek ontvangen. Deze regeling geldt 

tot 6 april en zal naar alle waarschijnlijkheid 

worden verlengd. De thuiszorg en de 

huishoudelijk hulp komt ook in de knel. Als wij 

boodschappen willen doen, mogen we niet 

meer allemaal tegelijk de winkel in. Wij 

moeten buiten ons gezinsleven om 

anderhalve meter afstand houden van onze 

medemens. 

 

Onze kinderen mogen als zij in de 

risicogroepen werkzaam zijn ( ziekenhuis of 

verzorgingshuis) niet hun ouders bezoeken en 

de kleinkinderen mogen niet op bezoek bij opa 

en oma. Ons sociaal leven is tot stilstand 

gekomen, we kunnen niet naar de activiteit of 

naar de vereniging. We kunnen nog wel een 

ommetje maken. We moeten thuis 

gymoefeningen doen of als we dat nog 

kunnen... gaan fietsen. Voorlopig zitten we 2 

maanden in een sociaal isolement en laten we 

hopen, dat alle maatregelen van de regering 

helpen om het coronavirus de kop in te 

drukken. 

 

Bij de KBO ligt nu alles stil tot nader order. 

Wij zullen u via onze circulaire op de hoogte 

houden wanneer activiteiten weer opstarten. 

 

Ook wil ik namens het bestuur mijn dank 

uitspreken aan onze enthousiaste vrijwilligers 

van het KBO bezorgingsnet, die deze 

Circulaire met de ONS bij u in de brievenbus 

gedaan hebben. Zo houden wij nog contact 

met elkaar. Ons leven gaat door, ik wens 

iedereen veel sterkte en geduld toe in deze 

moeilijke tijd.  

 

Johan Flemminks Smid,  

voorzitter. 

 

 
Nieuw leden 
Mevrouw H. van Doorn-Engelen 

Mevrouw M. van der Linden-de Wolf  

Wij heten hen van harte welkom en hopen 

dat we ze bij vele activiteiten mogen 

ontmoeten. 
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Overleden 

De heer A. van Schijndel. Hij is donderdag 

13 februari 2020 op 94-jarige leeftijd 

overleden. Hij was bijna 9 jaar lid van KBO-

Brouwhuis. 

 

De heer H. van de Kerkhof. Hij is donderdag 

12 maart 2020 op 87-jarige leeftijd 

overleden. Hij was ruim 4 jaar lid van KBO-

Brouwhuis en als vrijwilliger, coördinator van 

de biljartclub. 

 

De heer J. Kersten. Hij is vrijdag 20 maart 

2020 op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was 

bijna 3 jaar lid van KBO-Brouwhuis.  

 

Ons medeleven gaat 

uit naar de 

nabestaanden. 

 

 

De geannuleerde Activiteiten 

De Lezing over de Nieuwe Donor Wet zou op 

11 maart plaatsvinden. Deze werd op het 

allerlaatste moment geannuleerd. Het bestuur 

was wel aanwezig om de leden te 

verwelkomen, een kop koffie aan te bieden en 

een praatje mee te maken. 

Donderdag 26 maart was het mooi weer om 

er een dagje op uit te gaan, maar helaas kon 

de korte dagtocht niet doorgaan. Iedereen die 

zich hiervoor aangemeld had krijgt weer 

bericht als de nieuwe datum bekend is, want 

het bestuur heeft deze korte dagtocht 

uitgesteld tot een latere datum. De 

rommelmarkt “van alles wà” in de Brem werd 

geannuleerd. De Algemene Ledenvergadering 

die op 15 april gehouden zou worden is 

eveneens uitgesteld tot een nader te bepalen 

datum. De vrijwilligers dag met excursie op 6 

mei is geannuleerd en de Amusementsmiddag 

op 27 mei kan ook wegens het coronavirus 

niet doorgaan. Tot slot: de Boeremèrt op 31 

mei gaat niet door. 

 

Gelukkig hebben we ook nog iets leuks te 

melden: Het Etentje bij de Scouting, 

op een speciale datum, 29 februari. De 

Explorers van de Scouting Rijpelberg hadden 

een leuk initiatief om de ouderen uit te 

nodigen voor een drie-gangen diner. Alle 

ouderen uit Brouwhuis-Rijpelberg werden 

uitgenodigd. De KBO-leden waren goed 

vertegenwoordigd. Voor ongeveer 40 

deelnemers was de rode loper uitgelegd.  

We werden hartelijk 

ontvangen en we 

werden welkom 

geheten in het 

restaurant van de 

explorers. Koffie en 

thee werd aangeboden. We konden een keuze 

maken uit groentesoep of tomatensoep; 

eigengemaakte andijviestamppot of hutspot 

met de keuze uit een gehaktbal uit eigen 

keuken of rookworst. Tot slot een vlaflip of 

enkele bolletjes ijs. Bij dit diner hoorde 

natuurlijk een drankje naar eigen keuze en dit 

alles voor de prijs van € 5.00. Iedereen zat 

lekker te smullen van de grote porties. Daarna 

organiseerde de jeugd nog een BINGO-avond 

met leuke scoutingprijsjes. Tijdens deze 

avond maakten de explorers ook nog gebruik 

van de verkoop van loten.  

De prijsuitreiking was gepland 

op 5 april tijdens hun FancyFair.  

Vanwege de coronacrisis wordt 

de loterij verplaatst naar een 

activiteit op 16 mei. Mocht de 

situatie dan zo zijn dat deze ook niet kan 

plaats vinden zal de trekking op die dag 

gepubliceerd worden op de website. 

www.scoutingrijpelberg.nl 

 

 
Tot 1 juni zijn er geen activiteiten. 

 

24  juni Excursie EDCO 

29  juli Externe activiteit 

27 aug. Lange dagtocht 

3  sept  Fietsdag 

20 sept Rommelmarkt 

23 sept Etentje of BBQ 

2 okt. Dag Ouderen 85plus 

28 okt. Amusementsmiddag 

8 nov. Rommelmarkt 

26 nov. Korte dagtocht 

16 dec. Kerstviering 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scoutingrijpelberg.nl%2F&h=AT1wltNHrNcI5m9T6rJ9zfsW44fk5RROOVBmWapghjOZJVHZxnfJjDOPHuRsle9OKsnNR3owpSbIMDqFg56wTGoTPl3BmXbuftcYBT2m8n_Phdq_MXC5Xc2CLD4hUzijY0MLtyWz-gHn6GrKdI74_BVY

