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         GEEN 

                 AKTIVITEITEN 
                                                       IN 
                                                                      MEI 

 

 

 

Onze jarige(n) 

De volgende leden vieren in mei een 

kroonjaar: 

Herman van Diejen  12-5 85jr 

Betsie van Hoof-Mensch 12-5 80jr 

Leny Aarts-van Houts 14-5 80jr 

Jo Tegenbosch-Burgmans 21-5 85jr 

Frans Welte   28-5 75jr 

Alle andere jarigen deze maand gefeliciteerd 

Overleden 

Koos IJzermans-Lavrijssen  77 jaar 

Veel sterkte toegewenst aan de familie. 

 

 

Kennen wij Uw emailadres al ? 

Omdat de leden er belang en behoefte bij 

hebben om goed geïnformeerd te zijn en te 

blijven, is het handig voor het bestuur om uw 

emailadres te hebben. Daarom bij deze het 

verzoek om uw geldig mailadres door te 

geven. 

U ontvangt dan elke twee weken kbo-actueel. 

De adressen worden in een zogenaamd ‘’blind 

copy “ opgenomen. Er is dan niet te zien wie er 

allemaal op de verzendlijst staan. 

 

Artikel woningbelang: 

In de vorige Om te weten stond een artikel 

over een inloopmiddag voor vragen over 

huurprijzen van Woningbelang.  

Deze zou plaatsvinden op dinsdag 19 mei. 
Helaas gaat deze middag niet door. 

 

 

Pastoor Felie Spooren 

Onlangs hoorden we, dat pastoor Felie 
Spooren is opgenomen in het ziekenhuis. 
Hij heeft vocht achter de longen en een tumor 
in een nier, waaraan hij geopereerd moet 
worden. 
We hopen, dat hij snel herstelt en wensen hem 
vanaf deze plaats heel veel beterschap toe. 

 

 

Valkenswaardse Omroep Stichting 

Vanwege het Coronavirus zijn we veel thuis. 

Voor alle thuisblijvers zendt de VOS daarom 

de komende maanden Heimwee TV uit: parels 

uit het Valkenswaardse TV archief komen 

opnieuw op televisie. 

"Met weemoed terugkijken naar vroeger. 

Wellicht ziet u nog bekenden in beeld." 

Op elk even uur worden de uitzendingen 

herhaald, en wekelijks start de nieuwe 

uitzending op maandag. Naast Heimwee TV 

blijft de VOS gewoon actualiteiten uitzenden. 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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Bibliotheek De Kempen: 

Als gevolg van het coronavirus kunnen leden 

en niet-leden van de bibliotheek gebruik 

maken van e-books en luisterboeken. 

Kijk voor informatie op 

https://www.bibliotheekdekempen.nl/  
 

 

Link naar pagina ONS: 
Leden, die ONS graag digitaal lezen, kunnen 

dit via deze link. 

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.  
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/ 
Maandelijks is deze link te gebruiken vanaf de 
verschijningsdatum van de nieuwste Ons. 
Willen leden zich laten voorlezen? Dat kan 
ook. Verderop op dezelfde pagina vindt u het 
nummer van mei (vanaf 4 mei) en voorgaande 
nummers. 
______________________________________ 

4 EN 5 MEI 

Dit jaar herdenken en vieren we 4 en 5 mei 

vanuit huis. Via https://www.kbo-

brabant.nl/nieuws/4-en-5-mei/  vind je een 

aantal suggesties wat je thuis kunt doen. 

Hopelijk komt dit blad daarvoor op tijd bij u in 

de bus. 

 

 

Beste leden 

Hierbij een nieuwe Om Te Weten. Er is nog 

niet veel te melden, i.v.m. het coronavirus. Ook 

in de maand mei zijn er geen activiteiten. Daar 

komt nog bij, dat ook de sociale contacten heel 

erg beperkt zijn. Iedereen wordt gevraagd 

zoveel mogelijk thuis en binnen te blijven. Dat 

dit niet makkelijk is  begrijpen we allemaal. 

Hopelijk kan iedereen de tijd toch met iets 

invullen. 

Er wordt van alles bedacht en via de media 

wordt je overspoeld met informatie. Ook als 

kbo vereniging proberen we er met elkaar toch 

iets van te maken . 

Via het ledenblad ONS van KBO Brabant 

worden belangrijke zaken op ouderengebied 

vermeld op provinciaal en landelijk  niveau. 

Op plaatselijk niveau zijn alle activiteiten  

afgezegd en het digitaal kanaal kun je op 

velerlei manieren inzetten om bepaalde zaken 

aan te pakken. Denk aan  facebook of 

beeldbellen, internetwinkelen en 

boodschappen bestellen en laten bezorgen. 

We zijn ons er wel van bewust, dat niet 

iedereen die mogelijkheden heeft en je 

misschien  beperkt bent  in bewegingsvrijheid. 

Toch is er bij iedereen behoefte aan aandacht 

en ondersteuning. 

In dit kader hebben leden van het bestuur een 

belronde gehouden om alleenstaande oudere 

leden op te bellen en een praatje met hen te 

maken, om de betrokkenheid te tonen en hen 

te bemoedigen in deze moeilijke tijd. Leden, 

die in de verzorging verblijven, ontvingen een 

kaartje.  Dit werd als positief ervaren. Maakt u 

graag eens een praatje, laat het ons dan 

weten. Wij staan u graag te woord. U kunt ook 

gebruik maken van de belcirkel van KBO 

Brabant, waarvan u vorige keer een folder hebt 

ontvangen. 

Daarnaast is ook de werkgroep zorg 

behulpzaam. Vorige maand is er door de 

werkgroep zorg een foldertje uitgegeven, 

waarin speciaal aandacht uitgaat naar 

ouderen, kwetsbare mensen, alleenstaanden 

en naar dorpsgenoten, die wat extra aandacht 

kunnen gebruiken. Als u ergens hulp bij nodig 

hebt, laat het weten. 

Veel mensen zijn bang om hulp te vragen, 

maar als het nodig is, maak er dan gebruik 

van. Het is er niet voor niets. 

U kunt ook contact opnemen met onze 

dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk van 

Cordaad Welzijn Valkenswaard via 06-

57082073 (ma t/m vrij tussen 9.00 u en 16.00 

uur ) 

Wij willen onze bezorgers extra bedanken voor 

hun bereidheid om het blad ONS en Om te 

Weten bij u te bezorgen. 

We hopen, dat iedereen zich in deze 

bijzondere tijd staande kan houden en er 

doorheen komt. Houd vol en probeer positief te 

blijven. Kijk niet naar wat niet kan, maar 

probeer te genieten van de dingen die nog wel 

kunnen. 

Laten we er zijn voor elkaar en elkaar 

helpen waar mogelijk is. 

https://www.bibliotheekdekempen.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/4-en-5-mei/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/4-en-5-mei/
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In plaats van een foto deze keer een kruiswoordraadsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

Lever de oplossing in voor eind van de maand via e.van.meijl@hetnet.nl of een briefje in de 

brievenbus op Schafterdijk 4 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl

