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Een Nieuwsbrief zonder activiteitenagenda, maar u mag erop rekenen: 
als deze coronatijd voorbij is, gaan we vol energie, met nieuw elan en nog 
meer zin aan de slag om onze Seniorenvereniging te laten bruisen van acti-
viteiten! Samen krijgen we dat voor elkaar! 

Mei 2020 

    (Mini) 
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Van de bestuurstafel 
Op dinsdag 21 april heeft de overheid besloten dat alle bijeenkomsten tot  
en met 20 mei niet door kunnen gaan. Dit betekent dat De Huiskamer/Ons 
Kwartier tot die datum gesloten blijft en dat alle activiteiten tot die tijd  
afgelast zijn. Heel erg jammer natuurlijk, maar de gezondheid van ons allen 
staat voorop. Mocht de datum van 20 mei door de overheid nog worden 
aangepast, dan zult u  daar tijdig over geïnformeerd worden.  Houd hiervoor 
de website in de gaten, daar vindt u de actuele stand van zaken: 
www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
 
Onze Nieuwsbrief is deze keer echt een mini-uitgave. Er zijn geen  
activiteiten,  dus valt er niets aan te kondigen en is er niets waar we verslag 
van kunnen doen. Ons leven is op de kop gezet door een virus. Ineens is  
onze vrijheid ingeperkt. Ineens zitten we thuis en bestaan onze contacten  
voornamelijk uit telefoon-gesprekken (met of zonder beeld) en  
mailberichten.  Ineens voelt zelfs boodschappen doen als een riskante  
onderneming. Het gemis aan contact en sociale omgang is groot, zeker bij 
ons senioren.  Je mist de kinderen en de kleinkinderen, je vrienden en  
bekenden.  Er is angst voor besmetting, verdriet om de zieken en  
overledenen uit je omgeving, zorgen over de toekomst. Je kunt je soms  
onveilig, eenzaam, machteloos voelen. Maar voelt u ook de saamhorigheid, 
de gemeenschapszin? 
 
Van alle kanten zijn er initiatieven om mensen, die het nu  materieel of  
sociaal  echt zwaar hebben, te helpen. Mensen, die koken voor kwetsbare 
groepen.  Mensen, die muziek komen maken voor de ramen van een  
verzorgingshuis. Kinderen, die tekeningen en kaarten maken voor bewoners 
van verpleeghuizen.  Met het hele land samen het Wilhelmus zingen.  
Eindelijk meer respect voor de  werkers in de zorg, in de schoonmaak en  
andere ondergewaardeerde beroepen. 
 
Zou het zo kunnen zijn, dat deze ramp een eerste zetje is om dingen anders 
te gaan doen? Als het virus is uitgedoofd hoeven we niet op de oude voet 
verder te gaan.  Misschien gaan mensen er meer over nadenken wat het 
meest van  waarde is: meer welvaart of meer welzijn?  Misschien komt er 
meer bereidheid om de aarde de kans te geven te herstellen. De  
luchtkwaliteit is veel beter in deze coronatijd. Voor het eerst in twintig jaar 
zijn zelfs in India de toppen van de Hymalaya weer te zien! Daar moeten we 

toch conclusies uit trekken? 
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Laten we hopen dat deze moeilijke tijd ook iets goeds voortbrengt, zoals  
bv. meer waardering en respect voor onze medemensen, meer respect voor 
onze prachtige aarde. Houd deze quarantaine vol: het is de moeite meer dan 
waard! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We missen allemaal de gezellige bijeenkomsten, de leuke ontmoetingen en 
de fijne activiteiten in Onze School.  Ze zorgden voor plezierige 
onderbrekingen in ons dagelijks bestaan en leverden altijd weer prettige 
contacten op.  
Dat alles kan even niet. Voor het goede doel moeten we afstand houden van  
elkaar. De bezoekjes aan De Huiskamer moeten we even parkeren en 
proberen er thuis iets van te maken.  
Dat lukt de meesten van ons best wel, wat meer t.v. kijken, een boek lezen, 
een handwerkje oppakken, een extra opruimbeurt waar we eerder niet aan 
toe kwamen, werken in de tuin , genieten van de zon, een wandeling of 
fietstocht. Er is ook nog veel wat wél kan. Maar lukt het niet om de moed 
erin te houden, voelt u zich alleen en wat depressief, schroom dan niet om  
hulp te vragen. Er zijn heel veel mogelijkheden: 
* De  Luisterlijn 0900-0767 , dag en nacht een luisterend oor. 
* De belcirkel van de KBO, 073-6444066  
    of www.kbo-brabant.nl/belcirkels.  
* Onze ouderenadviseurs. Zij kunnen u nu  
   niet bezoeken, maar bellen kan altijd.  
   Jan Alders, telefoon 59 19 73  
   Arno Baks, telefoon 59 20 19  
   Harrie van Horne, telefoon 59 21 73  
   Willy Kuipers-Vrijsen, telefoon 06 133 13  
  André Oud, telefoon 59 13 37  
* Sociaal makelaar  Marina Bukkems, 

  06 826 622 63   

         Als je iemand mist, 

         betekent dit  

    dat jouw hart laat weten  

    dat je van deze persoon  

                 houdt. 
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Eigen bijdrage WMO stopgezet. 
  
Veel Wmo-cliënten hoeven in april en mei geen eigen bijdrage te betalen. 
Het gaat om mensen die hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbeste-
ding krijgen. Cliënten met voorzieningen beschermd wonen en opvang moe-
ten wel de 19 euro per maand betalen. Dat heeft minister Hugo de Jonge 
(VWS) besloten. Hij gaat in overleg met de VNG over compensatie van de 
door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen over deze maan-
den. 
Stopgezet 
Zorg en ondersteuning kan gezien de corona-maatregelen niet of niet op de 
gebruikelijke manier worden geboden. Hoewel de minister benadrukt dat de 
zorg en ondersteuning zo veel mogelijk moet worden geleverd, desnoods op 
een alternatieve manier, kan dat niet altijd. Soms wordt de ondersteuning 
op verzoek van de cliënt stopgezet, soms is het een gezamenlijk besluit van 
aanbieder en cliënt. 
 
Ondoenlijk 
In de wet Wmo-abonnementstarief is bepaald dat er geen factuur voor de 
eigen bijdrage wordt gestuurd als de zorg in een maand niet kan worden 
geboden; het zogeheten ‘startstopbeleid’. Bij de vaststelling van de wet ging 
de wetgever ervanuit dat hiervan slechts in beperkte mate gebruik van zou 
worden gemaakt, bijvoorbeeld als een Wmo-cliënt tijdelijk in het ziekenhuis 
zou worden opgenomen. Nu gaat het om veel cliënten die geen hulp krijgen. 
Het is volgens de minister ondoenlijk om per cliënt te bekijken of er al dan 
niet een factuur moet worden verstuurd. ‘Dit leidt onherroepelijk tot veel 
onduidelijkheid, discussies en bezwaarprocedures en daarmee voor alle be-
trokken partijen een onevenredig grote (administratieve) uitvoeringslast.’ 
Gemeenten en zorgaanbieders hebben nu wel andere dingen aan hun hoofd. 
Daarom heeft De Jonge voor een generieke maatregel gekozen. 
  
Gegroet, 
André Oud 
cliëntondersteuner 
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Ledenmutaties  april 2020 
 
Geen nieuwe leden 
 
 
Opzegginngen:  
Mevrouw Hagens 
Annelies Slegers 
Margareth Slegers  
Lies van der Weijden - Hager 
 
 
************************************************************** 
 
 
De bijdrage van Schrijverskring Literatuurke met deze keer een gedicht van 
Johan Saanen. 
 
O ( zuurstof) 
 
 
Wij verlangden zo naar elkaar 
dat de hartenklop van de ander 
gevoeld werd in de eigen keel  
en de adem stokte, 
ergens tussen ons in. 
 
Wij verloren het bewustzijn, 
doch niet vanwege de liefde 
maar door gebrek aan O. 
 
Johan Saanen 
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Aan secretarissen van de Afdelingen van KBO-Brabant  

cc. Algemeen Bestuur 

 
Hierbij ontvangt u de link naar de digitale Ons om deze op te 

nemen in uw nieuwsbrief. Op de website van KBO-Brabant, op de 

pagina van Ons magazine, staat alvast de afbeelding van de Ons 

van mei. De link naar de PDF, als je op de afbeelding klikt, werkt 

pas op de verschijningsdatum 4 mei. 

 
Hierbij voor uw de link naar de pagina: https://www.kbo-

brabant.nl/ons-magazine/ 

 
Deze link kunt u ook in uw volgende nieuwsbrieven gebruiken. We 

zorgen maandelijks op de verschijningsdatum dat de nieuwste Ons 

te lezen is. Willen leden zich laten voorlezen? Dat kan ook. 

Verderop op dezelfde pagina vindt u het nummer van mei (vanaf 4 

mei) en voorgaande nummers. 

 
Op verzoek van KBO Liessel hebben contact opgenomen met de 

puzzelmaker van Ons magazine en gevraagd of we oude puzzels 

voor hun nieuwsbrief beschikbaar konden stellen. We hebben goed 

nieuws. Puzzelpro maakt tot 1 oktober, voor de Afdelingen van KBO

-Brabant maandelijks een nieuwe puzzel die u gratis in uw 

nieuwsbrief mag plaatsen. 

 

Voor uw nieuwsbrief in de maand juni, ontvangt u de puzzel eerder; 

rond 15 mei. 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 
Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. 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 v.e. 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. 

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1   2 3 4 5     6 7 8 9 10   11 

    12             13           

14 15     16   17   18       19 20   

21         22   23           24   

25       26               27     

28     29   30     31     32   33   

  34 35   36       37   38   39     

    40               41         

  42       43 44   45 46       47   

48         49     50         51 52 

53       54     55         56     

57         58               59   

60   61   62       63   64   65     

    66 67           68   69       

70               71             

               

 26 71 1 45 13 70 54 42 11 62 27 32 37  
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Even alles anders...  
       
Even geen handdruk,  
maar een voetdruk, 
even geen knuffel,    
even geen zoen,       
maar 'werken met de ellebogen'.  
  
Even allemaal experts in handhygiëne, 
even op afstand, 
liefst zelfs anderhalve meter 
of verder, zo nodig...  
  
De wereld draait door,  
maar toch lijkt alles even anders.  
Gevoelens van eenzaamheid en angst,  
ze overspoelen velen...  
 
En toch... laten we er samen in geloven, 
dat het uiteindelijk... 
de liefdevolle afstand zal zijn, 
maar ook de blijvende verbondenheid,  
die nu even 'anders' (en op afstand) is,  
  
die ons de hoop zal geven,  
om erin in te geloven,  
dat we binnenkort, 
weer hand in hand,    
het leven zullen vieren...  
  
Elien Rogiers  
 
  
Nieuwsbrief nr 6 juni 2020 : Inleveren kopij uiterlijk :  31 mei 2020 
in de brievenbus: 
of via email: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 
  

 


