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Voorwoord

De laatste fysieke bestuursvergadering van de KBO afdeling Volkel was afgelopen jaar, 
dus de behoefte om elkaar weer te ontmoeten was groot. Het probleem dient zich dan 
aan, waar kunnen we dit doen veilig met in acht name van de coronaregels, op afstand 
van elkaar. Voorheen vergaderden we op Lankes maar wegens verhuis is uitwijking 
geboden. Digitaal vergaderen en ouderen is geen goede combinatie. De Schakel zou 
een optie zijn maar gesloten, dus waar naar toe. De wethouder die gaat over de MFA’s 
het probleem voorgelegd en die heeft dan de oplossing: het gemeentehuis is groot 
genoeg en daar zal best wel ruimte te vinden zijn. En ja hoor, dinsdagmiddag hebben 
we kunnen vergaderen in de bestuurskamer en hebben we vooruitlopend op eventuele 
versoepeling wat zaken op een rijtje gezet. Waardering voor deze geste en misschien 
een opmaat naar een nog betere dienstverlening van het ambtelijk apparaat.
Onze interim secretaris Antoon van de Ven, is na een hartoperatie nog revaliderend 
en laat weten, goed herstellend te zijn, hoopt er de volgende keer weer bij te zijn en 
stuurt ons wel een agenda voor de vergadering. Bij het punt ingekomen post, worden 
een aantal berichten doorgenomen,  o.a. afkomstig van KBO Brabant, De Kring Uden, 
en de gemeente, welke inhoudelijke het meest gaan over seniorenhuisvesting en hoe 
de aandacht daarop te verhogen richting bestuurders met in het verschiet de samen-
voeging en de komende gemeenteraadsverkiezing. Meerdere items gaan over de vraag 
hoe we de draad weer op kunnen pakken als we binnenkort weer kunnen spreken over 
normaal. Zo is besloten om de algemene jaarvergadering van de KBO in de maand 
september plaats te laten vinden waarbij de agenda dezelfde inhoud zal hebben als ge-
bruikelijk, dus inclusief aandacht voor de jubilarissen. Verder onderzoek wordt gedaan 
over hoe we alle activiteiten weer op kunnen starten zodra er groen licht verschijnt, 
verdeelt over acties binnen en buiten, zoals fietsen, bezoek aan Handel, Den Bosch of 
zelfs een busreisje. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier uitgebreid op te kunnen 
antwoorden. Wel vragen we uw aandacht voor een plan van de KBO Brabant om een 
“ONS zomerfair” te organiseren , waarover u elders in dit blad gegevens vindt en het 
verzoek om hierop te reageren. In het blad “Ons “ van mei leest u er meer over.
Als vanouds is er in dit nummer ook een Agenda opgenomen maar dit is nog steeds 
onder voorbehoud.
Wat zeker wel staat te gebeuren is de officiële opening van de derde jeu de boules 
baan bij “de Schakel” op woensdag 28 april om 15.00 uur door wethouder Maarten 
Prinssen.
Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om hierbij te zijn maar natuurlijk houden we 
ons aan de dan geldende richtlijnen.

Hopelijk tot spoedig weerzien:
 Marius Wijdeven
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Activiteiten agenda

Deze agenda onder strikte voorbe-
houd in verband met de coronaregels 
volgens het  R.V.I.M. en of de Schakel 
open is. Elke dinsdag en donderdag 

Biljarten aanvang 13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAG-

MIDDAG JEU DE BOULES.

Mei
dinsdag 4 mei kienen/koersbal
dinsdag 11 mei koersbal
dinsdag 18 mei kienen/koersbal
dinsdag 25 mei koersbal 
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“Ons zomerfair” KBO Brabant 22 juli
KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een Ons Zomerfair te organiseren voor de leden, 
Gezellig , elkaar weer ontmoeten.
In het meinummer van de “ONS” komt informatie te staan hoe de leden zich voor deze 
Ons Zomerfair – gratis – kunnen aanmelden. De Fair zal plaatsvinden bij hotel NH Ko-
ningshof in Veldhoven, waar in januari normaliter de Seniorenexpo wordt gehouden. 
Bekend terrein voor de leden.
Aanmelden kan vanaf 26 april 2021.

Het bestuur van de KBO Volkel vraagt om uw medewerking:
Indien er voldoende aanmeldingen zijn vanuit Volkel is het misschien mogelijk om een 
bus in te schakelen, maar dan willen we dit wel tijdig weten.
Dus behalve aanmelding bij KBO Brabant kunt u een briefje deponeren in de brie-
venbus bij de Schakel met uw naam , adres en telefoongegevens en vermelding Ons 
Zomerfair” of u interesse heeft om per bus te reizen.

Reacties graag voor 5 mei a.s.
Of de Zomerfair ook echt door kan gaan is afhankelijk van de coronaregels !!!!



Breng	le(ers	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

Horizontaal:	1	roofdier	5	sterke	drank	10	vuurwapen	12	platzak	14	grote	bijl	15	aantekening	19	
vlaktemaat	 20	 pers.	 vnw.	 21	 afvaardiging	 23	 Verenigde	 Na>es	 24	 Europese	 hoofdstad	 26	
waterdoorlatend	27	zuigdop	29	span	31	zemelaar	32	vlug	34	grappenmaker	36	snelle	 loop	37	
vrucht	39	koordans	40	raamwerk	41	Engels	bier	42	voertuig	43	hoofddeksel	44	nachthemd	46	pl.	
in	 Gelderland	 48	worp	 51	 zonderling	 53	 hoofddeksel	 55	 opstootje	 57	 vaart	 59	 voorzetsel	 60	
proefwerk	63	bolgewas	64	roem	66	geneesmiddel	67	waterplant	68	herkauwer	70	overblijfsel	71	
sleep	72	kaartje.	

Ver8caal:	1	speelkaart	2	indien	3	gouden	>entje	(aB.)	4	koraaleiland	6	eens	7	notabene	(aB.)	8	
op	de	wijze	van	9	gebogen	lijn	10	kampeerwagen	11	in>em	13	balsport	15	telwoord	16	seconde	
17	deel	v.e.	boom	18	vorderen	21	aanwijzend	vnw.	22	pl.	in	Gelderland	25	eetbare	stengelplant	
28	 logo	30	 livreiknecht	31	zangstem	33	papegaai	35	bedorven	36	bevroren	dauw	38	plech>ge	
geloDe	42	kerkbewaarder	43	kaartspel	45	staat	47	zelfzuch>g	mens	49	ijzerhoudende	grond	50	
rijgsnoer	52	soort	hert	54	retour	55	vertrager	56	deksel	58	pukkel	61	niveau	62	indianentent	65	
een	zekere	67	watering	69	deo	volente	(aB.)	70	rooms-katholiek	(aB.).

Kruiswoordpuzzel mei
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Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April en mei

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag                10.00 - 16.00 uur

Contacten voor activiteiten 

Kienen  Jeanne van Asseldonk Hermelijnstraat 11 tel. 0413 273137

Fietsen Frans van Boxtel Hogerandweg 14a tel. 0413 273696

Jeu de Boules Herman Hermans  Kroatenstraat 3 tel. 0413 275277

Biljarten  Martien van Dooren   Nieuwstraat 24 tel. 0413 302561

Sjoelen Sjaantje van Kessel  Maatseheistraat 4a tel. 0413 274324

Koersbal Tonny Wijdeven Kloosterstraat 51 tel. 0413 272946
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Cor van Boxtel: 

Drieka moet zowa aagter in de 70 zijn 
gewist zijn. Ze wónde, as ge d`n hond en 
de  6 henne nie mee telt, stik alleen. 
Ze waor net zo breed  as groot, en onder 
ons gezit, gruweluk  smérrig. 
Mar ze ha `n hart van goud. 
En dé Drieka gin vlieg kwaod din, konde 
zien as ge bé Drieka`s binne kwaamt, 
want `t stikte er van. Op de kachel stond 
aalt wa te pruttele.Waar `t nie vur 
Drieka`s zelluf, dan wel vur durre hond. 
Mar mistal aten Drieka en `t hundje uit 
`t zelfde pènneke. Hygiëne kwam in 
Drieka`s woordeboek dan ok nie veur. 
Aon de toffel stonne vier totaal verslete 
stuul waor ge oe startbeendje lilluk on  
kon’t stoten, want ge plofte op Drieka`s 
stoel aalt ietskes dieper weg  as op de 
miste aander stuul. En as ge in de kamer 
naor buiten keekt waar `t krèk of  `t aalt 
mottig herfstweer waor, ok al scheen de 
zon! Het kuisbeeld op de schouw  waor 
dur de jorre, zo zwart geworre van d’n 
blook en`t  roet van Drieka`s kachel, dé 
ons Lieve Heerke elk jaor meer op unne 
zwarte Afrikaan begos te lijken. Nao van-
nant Drieka smérrig waar, waor ze  katho-
liek. Liggeluk hi ze dan ok meer wijwotter 
gebruikt um kruiskes te make, dan wotter 
um d`r eige te waase. Drieka`s haor leke, 
za,k mar zegge, `n bietje op die  van Ruud 
Gullet mar dan mi spinnenwebbe. Ze 
waor hil dur leve vrijgezel geblivve. Wa op 
zich ginne wonder genoemd mag worre 
.Heel toepasseluk stond dan ok `n groot 

bild van Maria Onbevlekte Ontvangenis 
op unne troon mi zo`n rooi flikkerend 
lémpke. En zoas ik daor bij Drieka`s zaat 
ha ik mi `t woord “ontvangenis” nog nie 
zo veul moeite, mar `t “Onbevlekte” sloeg 
volgens mén nerges op.
Trouwes mi de “maagdelukheid“ van 
Drieka`s wis ik eigeluk ok ginne goeie 
raod. Mischien zou `t biltje van Maria 
van altijddurende bijstand nog `t béste 
bij Drieka`s gepaast hebbe, al valt er 
natuurluk over smaak hierover nie te 
twiste. Zo kon `t gebeure dé ik bij Drieka`s 
kwam, um fl.1,30 op te haole as abonne-
mentgeld van het Sint Jansklukske. Krèk 
toen ik m’n startbindje ha gestoten aon 
dieje hierbove genoemde stoel, kwam 
Drieka binnen. Zo te merke hasse niemes 
verwaagd, en kwam ze recht van de w.c. 
Het zou allmaol nog nie zo erg  gewist 
zijn, ware `t nie dé Drieka mi al dur 
stijvigheid durre rok in die grote nder-
boks ha gefrommeld. En tot overmaat 

Drieka’s box
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van ramp  ging ze ok nog  vlak vur dieje 
verslete stoel, krom staon um de kachel 
op te rokelen. En umdé ik, zoas ik al zin, 
wa dieper as normaal op Drieka`s  stoel 
zaat, stond men ”vizier” za`k mar zegge, 
zovulas, dan ok vol op Drieka`“object” 
gericht!  Al hadde, zeker in dieje tijd, 
nog weinig of gin, seksuele veurlichting 
gehad, as jonge van 16 jaor hadde na-
tuurluk wel oe eigese gedachten en fan-
tasieën hierover. Mar wa ik bij Drieka`s  
ha gezien tart  alle beschrijvingen, en 
zeker alle jeugdige fantasieën.! In ieder 
geval de klap waor hard aon gekomme. 
Mar gelukkig ge waard toen nog jong en 
sterrik en veul dinge slijten dur de jorre  
en dé is mar goed ok, wanne. Wordt vervolgd…houdoe,  Cor

ATTENTIE !!
Tijdens de bestuursvergadering attendeerde Netty van de Burgt ons op de 
mogelijkheid om de kosten van de contributie van het lidmaatschap van de KBO 
terug te vragen bij de VGZ.
Toch mooi meegenomen en een herinnering om aan te tonen hoe gunstig het is om lid 
te zijn van de KBO want behalve die teruggave geeft VGZ ook nog:

• korting op de premie.
• extra vergoedingen voor meerdere zorgcomponenten.

Het is maar, dat u het weet.

KBO Brabant heeft ook aan alle gemeentebesturen in Brabant een brief gestuurd en 
die vindt u ook elders in dit blad. Daar wordt nog eens duidelijk gemaakt hoe belang-
rijk het is om georganiseerd te zijn.

Vervolg Drieka’s box
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Senioren, ouderen, 
bejaarden. 

uit Zeelandnet/Guust-2016

We gaan het hebben over leeftijdsgroepen. Niet over baby’s, peuters, kleuters, opgroei-
ende jeugd, pubers of jongvolwassenen. Vanaf de leeftijd van om en nabij 30 jaar komen 
de oudere jongeren (naar een idee van Koot en Bie), mensen van middelbare leeftijd, 
senioren, ouderen, bejaarden, hoogbejaarden. Over die allerlaatste categorieën gaat 
deze column. Leeftijdsgrenzen zijn erg moeilijk aan te geven. Wanneer wordt een senior 
precies een oudere? Wanneer wordt een bejaarde plotseling hoogbejaard? Geen idee. 
Eén ding is duidelijk in onze huidige maatschappij. De groep gepensioneerden is in elk 
geval 67+, dat is wettelijk vastgelegd. Mensen met pensioen worden wel eens spottend 
pensionado’s genoemd. Deze Spaanse term is afkomstig van een groep mensen die elk 
jaar in Spanje gaat overwinteren, dagelijks genietend van de geneugten van Torremolinos, 
Benidorm of Marbella , zoals het Broodje van Kootje en het Frietje van Pietje. Dankzij 
deze twee slimme Nederlandse neringdoenden houden de penionado’s het de hele 
winter vol, zonder last te krijgen van heimweeverschijnselen. We gaan de voordelen van 
het ouder worden eens op een rijtje zetten. De haardos krijgt zo zoetjes aan een andere 
kleur. Een hele mooie kleur, gezien het feit dat veel jongeren deze coupe dolgraag willen 
nabootsen. Je hoeft niemand verantwoording af te leggen als je eens een dagje helemaal 
niks wil uitvoeren. Deze dagen zijn zeldzaam, want de kalender van ouderen staat meestal 
bomvol met leuke verplichtingen en afspraakjes. Niemand kijkt er van op als je zo af en 
toe een borreltje of een wijntje drinkt: Goed voor hart en bloedvaten, wordt wel eens 
gezegd. Je hoeft je bord niet meer leeg te eten, net als vroeger. Gelukkig is er in zo’n geval 
een seniorenmenu. Je zitplaats in het openbaar vervoer is verzekerd. Tenminste, zo was 
het ooit. Tegenwoordig zit de jeugd in de trein over een schermpje te vegen en hebben 
ze niet in de gaten dat er een oude grijsaard in het gangpad wat ongemakkelijk heen en 
weer staat te wiebelen, als de trein enkele lastige wissels passeert.
Er zijn ook wel wat nadelen:
• Je geheugen gaat achteruit. “Hoe heet die vent ook al weer?”
• Je botten worden brozer.
• Je slaapt niet meer de hele nacht door, zoals vroeger.
• De tijd vliegt voorbij (maar dat kan ook een voordeel zijn).
•  Je kunt je plas niet meer zo lang ophouden. Gelukkig is de cafédichtheid in ons provincie- 

stadje vrij hoog.
•  En je kleren passen opeens ook niet meer. En dat heeft dan weer te maken met het 

gebrek aan voldoende lichaamsbeweging.
Deze laatste opmerking doet mij denken aan enkele typische voorvalletjes uit het nabije 
verleden. Twee jaar geleden schaatste ik voor het laatst over de Goese vest, toen een 
jongetje daar een opmerking over maakte. Het was niet de bedoeling dat ik het zou 
horen, maar mijn gehoor is nog goed: “Die opa gaat best nog wel hard!!”.
Drie jaar geleden beoefende ik nog de skeelersport. Bij de brug van Wilhelminadorp stond 



Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

zekerheuts
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E geldzakenvolkel@zekerheuts.nl
I www.zekerheuts.nl
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vervolg Senioren, 
ouderen, bejaarden. 

uit Zeelandnet/Guust-2016

een groepje jeugd: “Kiek, kiek, een ouwe vent op wieltjes!!” Eigenlijk doorbreek ja dan 
het verwachtingspatroon. Mensen raken in verwarring. Ouderen behoren niet fanatiek 
te sporten. Dat is een gek gezicht. Uiteindelijk komt het er op neer dat je, als sportieve 
oudere, andere mensen shockeert. Dat is mogelijk één van de redenen dat ik gestopt ben 
met het skeeleren. Het hoort niet, het geeft geen pas.

Er zijn bedrijven en instanties die ouderen maar knap lastig vinden. Ouderen zijn in het 
algemeen slecht in computers. Het bedrijfsleven zit met smart te wachten tot deze digi-
beten zijn uitgestorven. Dan kunnen ze voortaan alles digitaal doen en hoeven ze geen 
papieren post meer te versturen. De Belastingdienst wil de gehate blauwe enveloppen 
afschaffen, maar die vervelende ouderen gooien roet in het eten. Ze tuffen nog wel in hun 
autootje met hoge instap over alle snelwegen van Nederland, alleen de digitale snelweg is 
hun volledig vreemd. Pensioenfondsen hebben financieel ook baat bij versnelde afkalving 
vanaf de bovenkant. Laatst kreeg ik een brief van één van m’n pensioenfondsen: of ik nog 
bestond!!!!! Blijkbaar waren er twijfels gerezen. Er was geen enkele aanleiding daarvoor. 
Elke maand kwam er een bescheiden bedragje op onze gezamenlijke rekening en daar 
heb ik nooit tegen geprotesteerd. Misschien had ik af en toe een briefje moeten schrij-
ven, waarin mijn innige dankbaarheid tot uitdrukking kwam. En toen kwam die brief. Op 
naar het gemeentehuis om een verklaring te halen dat ik nog in leven was. Een bewijs 
van in leven zijn oftewel een attestatie de vita, om het eens mooi in het Latijn te zeggen. 
Zouden ze voortaan elk jaar zo’n brief sturen? Een lastige generatie, die ouderen. En dan 
al die verhalen over vroeger, toen alles zogenaamd beter was. Maandag wasdag, woens-
dag gehaktdag, vrijdags vis eten. De voorjaarsschoonmaak begon in de laatste week 
van februari, hooguit in de eerste week van maart. Telefoons met een draaischijf en een 
heel lang snoer, waarmee je tot in de andere helft van de kamer kon lopen. ‘s Avonds de 
afwas in een teiltje met een kwastje en een druppeltje afwasmiddel.  Zelfs op de vroegste 
TV-reclame werd er reclame gemaakt voor zo’n bekend afwasmiddel: “Had u gedacht 
dat u met één theelepeltje Dreft zoveel vette borden schoon zou krijgen?” Tegenwoordig 
wordt de vaatwasser ingeladen, tabletje erbij, knopje aan, hatsiekedee. Nostalgie naar de 
jaren ‘50 toen Max van Praag zijn wereldhit “Zilverdraden tussen ‘t goud” te horen bracht. 
Tot vervelens toe moet je dat soort dingen allemaal aanhoren. Nee, we zijn beslist niet 
populair. Maar gelukkig hebben we allerlei diensten en instanties die over ons waken: 
Omroep Max met de dagelijkse geheugentraining Partij 50+ waar Henk Krol over onze 
belangen waakt, af en toe een beetje geruzie en gesteggel, maar vooruit dan maar. De 
ANBO die onze belangen behartigt, als ze even geen interne ruzies hoeven uit te vechten. 
Het tijdschrift Plus, met leuke weetjes en slimme tips. En gelukkig krijgen we overal onze 
bejaardenkorting, zitten we op de enige bejaardenbank in het centrum van ons provincie-
stadje en wonen we in onze seniorenflat aan het water.
Wie doet ons wat...
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Brief aan gemeenten - welzijn en 
leefstijl ouderen in coronatijd

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Cc de Gemeenteraad.

Datum : 20 april 2021 
Kenmerk : 2021/215066/WS.sh 
Onderwerp : welzijn en leefstijl van ouderen in coronatijd en het belang van 
         lokale seniorenverenigingen

Geacht College, 

Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben een grote weerslag op de zorg en de 
economie, op ons mentaal welzijn en onze fysieke gezondheid, en helaas ook op ons ver-
enigingsleven. Vooral de eerste golf heeft veel slachtoffers geëist in onze provincie, met 
name onder ouderen. KBO-Brabant, zelfstandige vereniging van 284 lokale senioren-
verenigingen en circa 125.000 senioren met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar, werd 
geconfronteerd met een hoog percentage oversterfte onder zijn leden. Het jaar 2020 
stond in het teken van angst, verdriet, eenzaamheid en overleven, en voor het jaar 2021 is 
dat tot nu toe niet veel beter. Pas wanneer een substantiële verhoging van de vaccinatie-
graad en bijgevolg een afschaling van coronamaatregelen is bereikt, zal daar 
verandering in komen. Hopelijk laat die fase nu niet lang meer op zich wachten. 
Maar onze hoop wordt om meerdere redenen overschaduwd door de vrees voor het 
voortbestaan van onze lokale seniorenverenigingen.
-  Doordat sinds het begin van de pandemie nagenoeg alle groepsactiviteiten stil zijn        

komen te liggen, zijn ouderen hun vertrouwde weekritme en vaak ook contacten kwijt-
geraakt. Krijgen we hen nog geactiveerd?

-  De gebruikelijke ledenwerving waarmee normaliter het natuurlijk verloop getalsmatig 
wordt gecompenseerd, kon in coronatijd niet plaatsvinden.

-  Onze vereniging is bij uitstek een vrijwilligersvereniging. Zo’n 10.000 vrijwilligers maken 
de KBO in Brabant tot een fijnmazige organisatie, uniek in Nederland. Helaas bereiken 
ons signalen dat vrijwilligers, zelf ook vaak op gevorderde leeftijd, besluiten om na ruim 
een jaar van inactiviteit maar helemaal te stoppen.

-  Tenslotte zijn er verenigingen met een eigen accommodatie of in ander opzicht substan-
tiële vaste lasten die financieel in de problemen komen na ruim een jaar van sluiting.

En dat terwijl we alles en iedereen straks zo hard nodig hebben om weer op te starten, 
teneinde het langdurig isolement en de explosief toegenomen eenzaamheid onder 
ouderen met vereende kracht te kantelen. Daarom doen wij ook een beroep op u als 
gemeentebestuur. Lokale seniorenverenigingen en leden daarvan zijn actief in senioren- 
en adviesraden sociaal domein, zetten zich in voor goede voorzieningen en organiseren 
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tal van ontmoetings-, ontspannings- en educatieve activiteiten. In normale tijden zijn 
dagelijks vele vrijwilligers belangeloos op pad voor onderlinge hulp zoals ziekenbezoek, 
ouderenadvisering, Wlz-advisering, Wmo-cliëntondersteuning en belastingservice, thans 
doen ze dat veelal telefonisch of digitaal. De sterke toename van het aantal ouderen – en 
dus ook van het aantal kwetsbare en dementerende ouderen – betekent dat professionele 
zorg meer en meer aangevuld moet worden met vrijwilligerswerk. Lokale senioren-
verenigingen bieden daarvoor al meer dan 75 jaar een uitstekend, ontwikkelend kader in 
Brabant. In dit bewaargidsje 2021 vindt u een overzicht van de individuele dienstverlening 
die (de vrijwilligers van) onze lokale seniorenverenigingen, ondersteund door KBO-
Brabant, bieden aan ouderen in onze provincie: https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/
uploads/2021/02/2021-Bewaar-Onsje.pdf 

Ons pleidooi moge duidelijk zijn: koester uw lokale seniorenverenigingen, juist nú. Het zijn 
uw beste bondgenoten bij de bevordering van het welzijn en een gezonde leefstijl van ou-
deren in uw gemeente. Ondanks corona hebben ze zich van hun beste kant laten zien en 
waar mogelijk op alternatieve wijze getracht het contact met ouderen te onderhouden. 
We zijn trots op de performance van onze lokale verenigingen in de landelijke actie #een-
kleingebaar, geïnitieerd door het ministerie van VWS, gecoördineerd door de Vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en uitgevoerd door een zestal landelijke 
en provinciale organisaties, waaronder KBO-Brabant en zijn lokale verenigingen. Van de 
120.000 senioren die met deze actie in heel Nederland zijn bereikt, waren er dankzij de 
inzet van circa 3.000 vrijwilligers maar liefst 84.000 van “ons” in Brabant. 
En nu vragen we ú om een klein gebaar richting onze lokale seniorenverenigingen. 
Nederlandse gemeenten hebben van de rijksoverheid onlangs een maatschappelijk 
coronasteunpakket van 150 miljoen euro gekregen, te besteden op drie hoofdthema’s: 
welzijn jeugd, welzijn kwetsbare groepen (waaronder ouderen) en gezonde leefstijl. 
Bij de besteding van de gelden staat samenspraak met het veld centraal. 
Wij hopen van harte dat u in dat grote veld ook oog hebt voor de lokale senioren-
verenigingen. Een uitgestrekte hand van uw kant kan voor de vrijwilligers en de leden 
het verschil maken in financieel maar vooral in motiverend opzicht. Wij zouden het toe-
juichen als u actief in contact treedt met bestuurders van lokale seniorenverenigingen en 
hen de vraag stelt of en hoe u hen bij kunt staan om samen deze crisis te boven te komen. 
Wij spreken op voorhand onze dank uit! 

Met vriendelijke groet, 
Was getekend:

Leo Bisschops, 
voorzitter

Stephan Vermeulen, 
secretaris 




