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Huisbezoeken voor ouderen
Zoals u wellicht weet zijn er bij de KBO-HEB onafhankelijke
cliëntondersteuners. Zij zijn opgeleid om u te begeleiden, wanneer u via de
WMO of WLZ hulp wilt aanvragen bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gaan
om huishoudelijke hulp, aanpassingen in uw woning of bv. de aanschaf van
een scootmobiel.
Hiervoor kunt u hun hulp inroepen.
Daarnaast willen zij zich ook inzetten om te bezien in hoeverre u zich wel
eens alleen voelt. Als KBO vinden we het erg belangrijk om op de hoogte te
zijn over hoe het met u gaat. Als je ouder wordt, wordt het kringetje van
contacten vaak steeds kleiner. Dat geldt in deze periode nog meer. Steeds
laten we horen, dat we zorg hebben voor u , als leden van onze vereniging.
Dit willen we ook laten zien.
Vanaf maart kan het zijn dat u gebeld
wordt door één van onze
cliëntondersteuners met de vraag hoe
het met u gaat en of u misschien
geholpen wilt worden met een praatje
en als het weer kan samen gezellig een
kopje koffie of thee drinken.
Het zijn de mensen boven de 80 jaar,
alleenstaand en nog zelfstandig wonend,
die als eerste gebeld zullen worden.
We zullen natuurlijk de privacyregels altijd in acht nemen.
Uw gegevens ontvangen de cliëntondersteuners van het bestuur.
Onze cliëntondersteuners zijn: Els van Hoesel (0620380291), Caecil van Dun
(0648555295), José van der Maas (0610753632) en Annie van de Wouw
(0610777422).

Vervoer naar vaccinatielocatie
Als u een uitnodiging hebt ontvangen voor een corona-vaccinatie, maar u
hebt geen vervoer naar de vaccinatielocatie, kunnen we u misschien helpen.
Er heeft zich een vrijwilliger aangemeld om op aanvraag naar de priklocatie
te rijden. Wij vinden dat als KBO-bestuur een mooi initiatief.
Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met het
secretariaat van KBO-HEB: Liesbeth Noordermeer, tel. 06 13667152. Zij
regelt met u de afspraak.
Oproep: Wilt u ook als vrijwilliger helpen om ouderen naar een
vaccinatielocatie te vervoeren? Meldt u zich bij het secretariaat!
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Tai Chi, Yoga en andere activiteiten
Wij zijn nog steeds in afwachting wanneer de corona maatregelen versoepeld
worden. Daar ziet het er op dit moment nog niet naar uit. Dus zullen we op
onszelf zijn aangewezen wat betreft om op een of andere manier actief te
zijn. Wij zullen ons ook aan de richtlijnen houden, zoals deze zijn
voorgeschreven. Dus nog even doorbijten. We komen steeds dichter bij de
tijd dat we de activiteiten weer op kunnen starten.
Commissie Cultuur en Educatie
Natuurlijk vinden wij het als werkgroep ook heel vervelend dat we in deze
tijd niets kunnen organiseren om samen mee bezig te zijn.
Maar…….dat betekent niet dat we negatief in dat verhaal blijven hangen. Wij
proberen toch in positieve zin vooruit te kijken en ons te richten op de
toekomst waarin we weer voor heel veel
mensen leuke, interessante activiteiten
gaan regelen.
We denken daarbij bijvoorbeeld aan het
vervolg van de Filosofiecursus,
de Opera dag, de Leesclub en misschien zelfs aan
’n bijeenkomst Kunst en Passie.

Dat laatste zou betekenen begin april!
Het is nu niet echt aannemelijk dat dat gaat lukken maar waarom zou dat je
er van moeten weerhouden om positief te blijven denken?
We proberen immers toch de houding aan te nemen dat er eens op ’n dag
weer, letterlijk en figuurlijk, ruimte komt om samen met onze leden te
werken aan leuke, gezellige en interessante momenten. Dat is voor ons het
uitgangspunt en daar richten we ons op….dus…denk positief en blijf gezond…
dan doet U straks weer mee!

Drie gangen diners
Er zullen geen KBO-diners georganiseerd worden in 2021 zolang we te maken
hebben met alle maatregelen.
Mocht daar weer verandering in komen, hoort u het zeker van ons.
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Cursus: Wat te doen met foto’s van telefoon, tablet en
fototoestel?
ik denk dat ik in december iets te optimistisch ben geweest t.a.v de
ontwikkelingen rondom Corona.
Dat optimisme was gebaseerd op de teruglopende besmettingsgraad in
oktober en november. Daarna is deze echter weer zover opgelopen dat dat
heeft geleid tot een tweede lockdown welke nu verlengd is tot in maart .
Hierdoor kan de cursus begin maart niet starten.
De al ingeschreven cursisten krijgen persoonlijk een mailtje. Neem even
contact op met ondergetekende als u dit niet ontvangen hebt.
De begindatum van de cursus wordt verschoven naar een periode waarbij
corona geen belemmering meer vormt.
We zijn dan allen gevaccineerd en de kans op besmetting is uiterst klein.
Zodra Elckerlyc en ook de bibliotheek weer open zijn, gaan we in gesprek
met de bibliotheek, leggen de agenda’s naast elkaar en maken nieuwe
afspraken over data en ruimte voor de lessen.
Dan kunnen ook de maandelijkse spreekuren weer starten.
We houden u op de hoogte.
Kees Weijers

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant!
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het
coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons
Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel
ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we
er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken,
muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in
Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht
verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbobrabant.nl/zomerfair/
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan
naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBOBrabant een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er
wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben aangemeld. Doe mee!
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AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN
GODEN
HALSTER
HANEKAM
HANGMAP
HAREM

JARIG
JEUKEN
KAKEN
KNOTTEN
KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST
OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT
SNEEUWEN

STAAR
TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT
TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL
VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN
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