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Corona ook voelbaar in onze KBO
Op het moment dat wij bezig zijn met de voorbereidingen voor ons Maandblad, worden we nog dagelijks
geconfronteerd met heftige berichten over de uitbraak van het coronavirus.
In de hele wereld en ook binnen onze KBO-vereniging zijn de gevolgen van deze uitbraak voelbaar. Het virus
heeft ons allemaal in een gruwelijke greep. Iedereen wordt er op meer of minder ernstige wijze bij betrokken.
De meest schrijnende situaties doen zich voor bij de mensen die persoonlijk slachtoffer worden omdat zij
ziek zijn en soms – ergens in Nederland – in een ziekenhuis moeten vechten voor hun leven. Of er in een
aantal gevallen zelfs aan overlijden.
Ons medeleven gaat vooral uit naar deze mensen en hun naaste familieleden. De zorg en het verdriet van hen
trekken wij ons allemaal aan. Hun leed bezorgt ook ons gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid.
Voor de mensen in een zorginstelling als Laverhof die geen enkel bezoek mogen ontvangen en voor de
mensen die eenzaam thuis moeten blijven zonder eens hun (klein)kinderen te zien is de situatie triest.
Hopelijk leiden alle genomen veiligheids- en beschermingsmaatregelen ertoe dat we dit verschrikkelijke virus
gauw de baas kunnen worden.
Uiteraard volgt KBO-Dinther de gedragsregels die onze regering voorschrijft. Hoewel momenteel 28 april
als voorlopige datum geldt,  hebben wij al onze activiteiten in ieder geval tot 1 juni zijn stop gezet.
Wij adviseren u ook om zelf consequent alle beschermingsmaatregelen in acht te nemen. Hopelijk kunnen wij
u medio mei dan weer positief nieuws melden. Ondertussen hebben we samen aandacht en zorg voor elkaar.
Als u hulp nodig heeft of zomaar behoefte aan een praatje, bel dan gerust naar de mobiele hulpbrigade op
nummer 06-82696134. 
Graag wensen wij u veel sterkte.

Namens het bestuur, Willy van der Steijn, voorzitter.

Dagtocht 26 augustus

In juni hadden we de eerste dagtocht van het jaar op
de planning staan.
Het is momenteel te ongewis of een dergelijke tocht
doorgang kan vinden. De reiscommissie heeft nu dus
besloten tot een dagtocht op 26 augustus.
Wij zijn dan van plan naar de provincie Zeeland te
gaan. We bezoeken Zierikzee en Goes.
Het programma leggen we binnenkort definitief vast.

Reis naar Engeland 5-9 oktober

In mei zouden we naar Engeland gaan. Vanwege de
coronacrisis kon dat niet doorgaan. We hebben
echter wel een goed vooruitzicht. Het omboeken van
de reis naar het najaar is gelukt. De reiscommissie 
heeft nu van Brabant Expres het bericht gekregen dat
het hotel ons kan ontvangen op 5 oktober.
De reiscommissie is nog steeds enthousiast en hoopt
op een schitterende reis van 5 t/m 9 oktober.
Brabant Expres informeert deze week alle gasten via
e-mail of telefoon.

Lang niet gezien?

In deze spannende en eenzame tijd ziet u wellicht
minder mensen dan gebruikelijk.
Bladert u de telefoonklapper ook wel eens door?
En ziet u dan nummers staan van oude vrienden,
vroegere buren of neven en nichten die u al lang
niet meer gesproken of gezien heeft?
Bel gewoon eens een keertje!

Bergwandelen

Net als vele andere activiteiten is de bergwandelweek
in Hopfgarten Brixental in juni ook geannuleerd.
Er bestaat te veel onzekerheid over de mogelijkheid
het bergwandelen doorgang te laten vinden.
De werkgroep tracht de beoogde accommodatie nu
vast te leggen voor 20 t/m 27 juni 2021.
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Passiespelen verplaatst naar 2021

Een van de nieuwe richtlijnen van de regering is dat
openbare bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn.
Dit betekent dat de repetities van de Passiespelen niet
voor 1 juni hervat zouden kunnen worden. Dat maakt
het onmogelijk om dit jaar nog een verantwoord
passiespelseizoen te organiseren.
Het bestuur van de Passiespelen heeft dus besloten
om de voorstellingen in 2020 niet door te laten gaan
en deze een jaar door te schuiven.
We pakken het in 2021 dus weer op.

Algemene Ledenvergadering

De dankviering en de Algemene Ledenvergadering
op 18 maart gingen niet door. Het is moeilijk nu al
te bepalen wanneer dat dit jaar wel kan doorgaan.
Waarschijnlijk kunnen we in het najaar een nieuwe
datum plannen. U hoort van ons.

Brabantse Kluis

De Werkgroep Identiteit en Zingeving (I&Z) van de
KBO-kring Bernheze had op 25 maart een bezoek aan
de Brabantse Kluis gepland. Vanwege het coronavirus
moest gezocht worden naar een alternatieve datum.
Dat werd 29 april. Ook dat kan niet doorgaan.
De werkgroep wacht alle ontwikkelingen af en zoekt
naar een nieuwe datum later dit jaar.

Fietsvierdaagse

De corona-richtlijnen gelden nu nog tot 1 juni.
Om daags erna voor de fietsvierdaagse al op de fiets
te stappen is erg riskant. Met het hotel in Tiel is
daarom afgesproken dat we met onze groep fietsers
volgend jaar van 1 t/m 4 juni komen.
N.B. Voor de fietsliefhebbers mag duidelijk zijn dat de
geplande 1e lange fietstocht (60 km) op zondag 24 mei
niet kan doorgaan.

Afstand houden

Een politiek journaliste uit Haaren
vroeg aan Rutte haar iets te verklaren
Waarom heeft u geen vrouw?
Hij lachte en zei: Nou,
da’s een kwestie van afstand bewaren

Nog juist op tijd

Toen de eerste rigoureuze maatregelen vanwege het
coronavirus werden afgekondigd was de invulweek
nog maar enkele uren achter de rug. Het merendeel
van onze leden was op vrijdag 13 maart geholpen.
De pandemie heeft dan ook nauwelijks invloed gehad
op de campagne.
Ook onze adviseurs Gerrit van den Berg, Gerard van
Dijk en Gerrit Oosterhof bleven gezond op de been.
Goed ook dat we in Heeswijk-Dinther op tijd zijn
begonnen. Het was wel een week hard werken voor
de invulhulpen. Volle bak. Geen speling meer.
Een klein aantal leden wordt nu - op veilige afstand -
nog thuis geholpen. Zoals het er nu naar uitziet komt
ook dat allemaal op tijd in orde.
We kijken terug op een geslaagde actie. 134 tevreden
leden! Gerrit, Gerard en Gerrit, bedankt voor jullie
professionele adviezen.
We willen ook de vrijwilligers van Servaes en de
gastvrouwen en gastheren bedanken. Voor de goede
gang van zaken zijn ze onmisbaar.
Volgend jaar zijn we er weer, dan van 8 t/m 12 maart.

Lente

het is lente
het land kleurt langzaam groen
stilte overweldigt, niemand weet
echt wat te doen

het is lente
vogels fluiten luid voor tien
liefdevol gezaaide bloemen
bloeien ongezien

het is lente
de natuur ontwaakt met kracht
eist terug wat ooit van haar was
herstelt uit alle macht

het is lente
houd afstand en blijf samen
laat de natuur herstellen
bewonder en beleef het
veilig van achter ramen
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Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria v Hemmen, Kees Kuijpers en Willy vd Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Regelmatig terugkerende activiteiten
gaan (voorlopig) tot 1 juni niet door

De gevolgen van de maatregelen die door de overheid
ter wille van ons aller gezondheid zijn genomen spelen
ons parten in verband met regelmatig terugkerende
activiteiten. Voor KBO-Dinther vervallen o.a. kienen,
koersballen, kaarten, bloemschikken, jeu de boules, 
computerhulp, wandelen, fietsen, uitstapjes Samen
Actief, Nordic walking, Walking football, volksdansen,
biljarten, zingen, linedance en Engelse les.

En verder….

Ergens op bezoek gaan of koffie gaan drinken zit er
de komende tijd niet in. Graag attenderen wij
daarom onze leden, die over een computer/laptop,
een tablet of een smartphone beschikken, op:
- www.seniorweb.nl/thuis-online met informatie
   over videobellen en sociale media;
- www.librivox.nl voor gesproken boeken;
- www.nobb.nl/home/bernheze voor luisterboeken
   van de bibliotheek via de app LuisterBieb te
   downloaden via de App Store of Google Play;
- www.mooibernheze.nl met de belangrijkste
   informatie over het Coronavirus in Bernheze;
- www.kbo-dinther.nl met het laatste nieuws van
   onze eigen KBO.

Nieuwe leden

Toos Steuten-Houben
Cor Degreef
Mia Degreef-Gerrits
Betty Baudoin
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

25-02-2020 Jan van den Bosch, 81 jaar
22-03-2020 Piet van Zutphen, 79 jaar
22-03-2020 Betty Kooijman-Maas, 75 jaar
27-03-2020 Carel van Eerd, 75 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Mobiele Hulpbrigade HDL

In deze moeilijke tijden zijn we heel erg op onszelf
aangewezen. We zijn “gevangen” in ons eigen huis.
We krijgen niemand op bezoek en soms kunnen we
zelf ook de deur niet uit.
We horen en zien in onze omgeving en vooral via de
media veel trieste ontwikkelingen.
Dat zorgt voor persoonlijke onrust, gevoelens van
onzekerheid en eenzaamheid.
Vooral als je ouder bent en alleen woont wil je daar
met iemand over praten of heb je iemand nodig die
even een boodschap voor je doet of een klein klusje
voor je kan doen.
Dat begrijpen we allemaal en veel vrijwilligers stellen
zich daarom beschikbaar om daar hulp bij te bieden.
Die hebben zich verenigd in de Mobiele Hulpbrigade
HDL. Zij staan te popelen om je te helpen. Zij vragen
je om zeker even te bellen op 06-82696134.
Dat kan op alle werkdagen van 09.30 tot 17.00 uur.
Er wordt meteen actie ondernomen.

Jouw verhaal in ons maandblad?

Elk nadeel …. juist ja .... heeft ook positieve kanten.
De dagen worden anders ingevuld. Zo nemen we
ruimer de tijd om ons huis op te poetsen, ramen te
lappen, kasten op te ruimen, de tuin te kuisen en de
administratie op orde te brengen. We lezen meer en
we bellen vaker. We kijken urenlang TV of maken een
wandeling of een fietstocht. En dan is er nog tijd over!
Dat is het voorjaar van 2020, vreemd hè?
We zijn er nieuwsgierig naar hoe het met jullie gaat.
Anders dan anders. Heeft iemand je  onverwacht
gebeld of heb je een leuke ervaring opgedaan?
Wil je dat met ons delen? Heb je tips voor anderen
om de coronaperiode aangenaam door te komen?
Wij nodigen we je daarom uit om iets te schrijven.
Een mooi verhaal voor het maandblad. Met daarbij
misschien een leuke foto. Hulp nodig? Neem gerust
contact op met iemand van de redactie.


