mei 2020
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
De intelligente lockdown
zoals de regering alle
vrijheid
beperkende
maatregelen noemt om
het
coronavirus te
bestrijden stemt ons niet
echt vrolijk.
Ook vindt er een maatschappelijke discussie
plaats vanaf welke leeftijd de lockdown
versoepeld
kan worden. Vanuit het
bedrijfsleven wordt ook druk uitgeoefend om
de beperkende maatregelen voor allerlei
beroepen op te heffen of sterk te
verminderen.
Vanaf 11 mei starten de basisscholen weer en
kunnen de jongste kinderen weer voor
bepaalde dagen naar school. Ook de
kinderopvang start weer.
Het ziet er niet naar uit , dat wij ouderen de
komende tijd ruimte krijgen om de KBO
activiteiten weer op te starten. Dat betekent,
dat het nog wel even kan duren voordat wij
elkaar weer kunnen ontmoeten.
Van de andere kant bekeken moeten wij blij
zijn, dat wij in beperkte mate nog
bewegingsvrijheid hebben. We mogen naar
buiten, wandelen
en fietsen en onze
boodschappen doen.
Een praatje maken met de buren en
familieleden en anderen mensen ontmoeten,
waarbij dan wel de anderhalve meter van
elkaar in acht moeten nemen en niet met te
veel mensen bij elkaar mogen komen.
Soms hebben wij van die dagen die onze
situatie benauwen waardoor wij stress
krijgen.
Wij kunnen nog niet naar de kapper, de
schoonheidsspecialiste of de pedicure.
Onze persoonlijke verzorging komt hierdoor in
de knel en daar maken wij ons zorgen over.

Studies geven aan, dat het coronavirus de
zwaksten in onze maatschappij treft en met
namen ouderen. Het zou fijn zijn als wij een
groepje vrijwilligers zouden kunnen vormen
dat “Omzien naar Elkaar“ hoog in het vaandel
heeft staan en onze leden in deze moeilijke
tijd door middel van een telefoontje kan
adviseren en bijstaan.
Johan Flemminks Smid,
voorzitter.

Overleden
De heer E. van Casand, Heiakker 20. Hij is
zondag 5 april 2020 op 86-jarige leeftijd
overleden. Hij was bijna 2 jaar lid van KBOBrouwhuis.
De heer L. van der Lelie, Hof Bruheze 332. Hij
is zondag 26 april op 90-jarige leeftijd
overleden. Hij was enkele maanden lid van
KBO-Brouwhuis.

Ons medeleven gaat
uit
naar
de
nabestaanden.

Koninklijke onderscheiding
Gedicht
Mevrouw M. Raaijmakers-van Zeelandt, KBOlid, stuurde ons dit “gedicht” al vóór de
coronacrisis.

Arie
van
den
Broek
is
voor
zijn
maatschappelijke verdiensten benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij richtte
Scouting Brouwhuis op en was zo’n 20 jaar
actief in het bestuur. Arie was 7 jaar voorzitter
van de ouderraad van basisschool De
Korenaar. Ook zat hij in het schoolbestuur en
de bouwcommissie.
Bij gemeenschapshuis De Loop is hij 15 jaar
voorzitter, hij initieerde het project ‘Eet je
mee’, verzorgt de inkoop en assisteert bij de
maaltijdvoorziening voor buurtbewoners door
verstandelijk gehandicapten van ORO.

KBO-Brabant
KBO Brabant heeft voor de leden een puzzel
beschikbaar gesteld. Deze staat op de laatste
pagina.
Het ledenblad “ONS” kunt u ook via de
onderstaande link lezen.
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

Heeft u hulp nodig?

Lieve mensen,
Geef elkaar de hand,
Laat je eigen goedheid zien,
Thuis, op school, op ’t werk,
Leg alle ruzies bij,
Maak je man, de vrouw, je kind,
Gelukkig niet alleen met, ook vriend,
Lieve woorden, een knuffel,
Vooral de eenzame oudjes,
Wees eens wat liever voor hen,
Ze hebben het zo hard nodig,
Dit wordt meestal vergeten,
Ja ziet dan die gezichtjes,
Stralen, dat is toch fantastisch,
Daar word je zelf blij van,
Een arm om je heen,
Hoe gaat het?
Wie wil dat niet in deze tijd,
Respect voor artsen en verpleging,
Wij allen moeten ons best doen.
Er zijn te weinig gelukkige mensen,
Die liefde is: met handen om te geven,
Een hart om lief te hebben,
En twee armen om je heen,
Wie wil dat niet in deze tijd?
Ook politie en brandweer,
Wat meer respect voor hen,
Mensen moeten vrienden zijn.
Voor ons allemaal is de realisatie van het
gedicht momenteel niet mogelijk. Als we de
inhoud van dit gedicht waar kunnen maken zijn
we weer op de goede weg.

Heeft u hulp nodig? Denk
daarbij aan bijvoorbeeld
hulp bij het invullen van uw
belastingformulier, WMOcliënt ondersteuning, hulp
van een Vrijwillige Ouderen Adviseur. Stuur
dan
een
e-mailtje
naar
e-mailadres
info@vboh.nl of bel 0492-792392.
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Lang Leve Cultuur

Leeftijdsopbouw leden
per 21 maart 2020
Leeftijd
45-49

Wat
is
het
saai.
Dagen
zonder
bioscoopbezoek, lachen in het theater,
genieten van kunst, neuzen tussen de boeken
en muziek maken met elkaar. Gelukkig kan
cultuur ook in kleine vorm gewoon naar je toe
komen. In de vorm van een kleurboek
bijvoorbeeld.
Download hier het kleurboek ‘Cultuur kleurt
je stad’. Je vindt hierin een aantal
kleurplaten van de mooie Helmondse
culturele gebouwen en inspiratie voor een
gesprek over wat anders dan corona. Of het
weer. Veel plezier! Downloadlink: kleurboek
veel teken plezier namens Langleve Cultuur
https://langlevecultuur.nl/evenement/cultuur-kleurt-je-stad/

Als het leven op zijn kop staat
Soms is het leven keihard,
het is niet alleen liefde maar ook smart.
Er is leven, maar ook de dood,
soms verkeerd iemand echt in nood.
Zoek vooral troost bij diegene die je lief hebt,
die je in tijden van nood… oppept.
Waardeer die arm om je heen,
dit houdt je tenslotte op de been.
Samen ga je door deze donkere dagen,
op die vooral, kromme paden.
Heel veel kracht en sterkte voor jou,
dit zeg ik tenslotte omdat ik
ook een beetje van JOU hou.
“Uit gedichtenbundel van Karin Buursen”
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Tot 1 juni zijn er geen activiteiten.
24 juni staat onze EDCO excursie ingepland,
maar
afhankelijk
van
de
coronaontwikkelingen en de adviezen vanuit de
overheid moeten we even afwachten of dit wel
door kan gaan.
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
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd van een moskee 13 adellijk 14 strik 16 bedieningsloon 18
grote papegaai 19 Europeaan 21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27
Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37
scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een zeker iemand 42 deel van een mes 45 bijna nooit 48 kauwtje
49 bijwoord 50 extra large 51 rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse
Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester
66 Australische
struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie.
Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin van
Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat
20 straatje 23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 38 deel v.h. oor 39
ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48
dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 hemellichaam 64 via 65 etcetera 67
mobiele eenheid 69 selenium.

