KBO-Kraant
KBO afdeling Haaren
Belangenbehartiging voor senioren
https://www.kbo-haaren.nl

25 mrt. 2020

Update van KBO Haaren mededelingen
in verband met de maatregelen rond de
uitbraak van het corona virus:
Onze activiteiten
Tot nader bericht zijn er geen activiteiten en bijeenkomsten van KBOHaaren. Het bestuur gaat er op dit moment van uit dat dit zal gelden tot
en met in elk geval de paasdagen (12/13 april)
Rondleiding Rebirth terrein
De geplande rondleiding op 8 april voor KBO-leden naar het festivalterrein
van Rebirth is afgelast.
Den Domp
Ons gemeenschapshuis Den Domp is gesloten in elk geval tot 6 april.
Onze dienstverlening
Onze dienstverleners blijven zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar.
Clientadviseurs, bezoekgroep, administratieve dienstverleners
bestuursleden zullen met u meedenken. Zie het overzicht
dienstverleningen en onze website www.kbo-haaren.nl
KBO-Vervoer en Klein Karwei
De activiteiten van KBO-vervoer en van Klein-Karwei zijn bijna geheel
stilgelegd. In noodgevallen zullen de contactpersonen van KBO-Vervoer en
Klein-Karwei met u overleggen over oplossingen.
Telefooncirkel
Een van de mogelijkheden met elkaar in contact te blijven is mee te doen
met de telefooncirkel. Met elkaar maakt u afspraken om elkaar te bellen.
Wilt u informatie of wilt u meedoen bel Marianne van den Oetelaar (0411622374)
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HaarenEEN
Mag je je huis niet uit en heb je hulp nodig, bijvoorbeeld voor
boodschappen doen of de hond uitlaten. Of ken je iemand die hulp nodig
heeft? Vraag dan op HaarenEEN hulp voor jezelf of voor iemand anders.
Ga naar www.haareneen.nl en log in of schrijf je eerst in.
Contour de Twern
Heeft u vragen over zorg, dagopvang, vrijwilligers(werk) dan kunt u ook
contact opnemen met:
Ineke Matheeuwssen (0683692717inekematheeuwsen@contourdetwern.nl)
Secretariaat
Voor vragen, suggesties en zorgen is ons secretariaat bereikbaar.
Jan Dumoulin 0411-785285 en kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl

Bericht van onze voorzitter Norbert Verbraak
IN TIJDEN VAN CRISIS
WORDEN MENSEN VINDINGRIJK
Toen de eerste berichten over Corona tot ons
doordrongen, was het nog ver weg. We
vergaapten ons aan de ijver waarmee de
Chinezen in 10 dagen een hospitaal uit de grond stampten.
Onthutsend snel heeft het virus om zich heen gegrepen. Vanaf midden
februari werd dit het hoofd-item van het nieuws. En dat is het nu al een
maand. Nooit hebben we zoiets na de oorlog meegemaakt.
Nooit harder zijn we geconfronteerd met de gevolgen van het massale
reizen van personen en het slepen van goederen over de hele wereld.
Een wereld die zich nu op allerlei manieren afsluit.
De door de media gemaakte vergelijking met de oliecrisis in 1974 gaat
mank. Ik herinner mij dat de benzine op de bon moest, maar feitelijk was
dat onnodig. Benzine bleef ook zonder bonnen te koop.
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Het maatschappelijk leven draaide destijds gewoon door. We leerden van
Joop den Uyl dat we de gordijnen een uurtje eerder dicht moesten doen.
Nee, nu is het wel andere koek. Alles is stilgelegd.
Sociale onthouding. Geen (klein-) kinderen over de vloer. Geen horeca.
Geen verenigingsleven. Geen scholen. Vele arbeidsplaatsen worden
bedreigd. Talrijke bedrijven zien hun inkomsten acuut verdampen. De
beurzen zijn gekelderd.
Hamsteren is terug van weggeweest.
Ook in Haaren zijn er mensen ziek. Ook bij ons vechten mensen voor hun
leven. Ouderen, en zeker ouderen met wat men onderliggend lijden
noemt, weten dat zij het virus maar beter niet kunnen oplopen.
Het beleid van groepsimmuniteit mag rationeel verstandig zijn, het
calculeert wel een hoop ellende in. We betalen samen een prijs. Voor
sommigen de hoogste.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar eigenlijk schrijf ik dit stukje om
u een beetje op te beuren.
Hoe gaat het met u? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe houden
we contact? In deze Kraant in het Klokje proberen we schoorvoetend een
begin van een antwoord te geven op deze vragen. We zien dat Nederland
zich wel voelde bij de woorden van onze Minister President.
We houden afstand maar zijn ook saamhorig. We zijn solidair met de
zorgmedewerkers. We hebben gelukkig nu communicatie waarbij het virus
ons niet kan deren. Per telefoon, app, website of email. En deze week ook
nog een Klokje. We hebben de krant en de tv. We kunnen elkaar nog
bereiken. Ook de KBO. Dat is het wonder van deze tijd. Hebt u hulp nodig
of voelt u zich alleen of angstig, zoek dan gerust contact. Wij vinden het
fijn om van u te horen. In dit Klokje en op onze
website worden u enkele mogelijkheden
aangereikt. En het is fijn om te weten dat net
zoals bij andere crises (zoals bijv. bij watersnood)
het meteen gonst van ideeën en initiatieven.
En bovendien helpt dit ons het beste in ons boven
te brengen. Het maakt de mensen vindingrijk. En
intussen ’letten we een beetje op elkaar’.
Norbert Verbraak (voorzitter)

KBO afdeling Haaren
ACTIVITEITENPAGINA
Activiteiten in de komende 14 dagen

Tot nader bericht géén
activiteiten i.v.m. corona virus!
**************

VASTE CLUBACTIVITEITEN IN DEN DOMP
OBH; biljarten
Bridgeclub KBO
Gymclub
Fotoclub

ma. en vr. groep A / di. en do. groep B
donderdagmiddag
donderdagmorgen
groep 1: 09.30
eerste dinsdag van de maand

13.30
13.30
uur 13.30

uur
uur
groep 2: 10.30 uur
uur

DIENSTVERLENINGEN
Jacques Akerboom
Frans van den Berk
Loek Bollen
Jo Broeders
Mieke van Kollenburg

Gerard van Loon
Past. Wim Muskens
Corry van Tilburg
Marie-José Panhuijzen
Piet van den Schoor
Els van Steen
Noud Vermeer
Peter Witlox
Marieanne van Wijk

adviseur@kbo-haaren.nl
62 12 70 cliëntondersteuner Wmo
f.r.vandenberk@gmail.com 06-80143053 belasting invulhulp
redactie@kbo-haaren.nl
85 08 33 lid redactiecommissie
jo.broeders@planet.nl
62 19 26 belasting invulhulp
miekevankollenburg@gmail.com
06-40419829 KBO-vervoer
gpm.vanloon@gmail.com 62 21 50 adm. ondersteuner
gecorvt@home.nl
panhuijzen@hetnet.nl
p.v.d.schoor@planet.nl
redactie@kbo-haaren.nl
noud@vermeer-oomens.nl
witpeterlox@gmail.com
adviseur@kbo-haaren.nl

62 17 82 bez.gr. zieken/overleden
62 21 46 bel. invulhulp& adm. ond.
62 20 43 belasting invulhulp
62 20 94 lid redactiecommissie
62 18 69 KBO-vervoer
06-38893567 ledenadministratie
62 12 88 cliëntondersteuner Wmo
én ouderenadviseur

KLEIN KARWEI – klussendienst voor en door senioren
Riekie van de Ven

tel.: 62 18 88 op dinsdag en donderdag tussen 09.00-10.00 uur

LEDEN WERVING
Harrie Donkers
Sjan Fonken
Thea Verwijmeren

harrie-donkers@ziggo.nl
sjanfonken@hotmail.com
thea.verwijmeren@gmail.com

62 22 28
62 16 31
62 21 43

Informatie over de totale dienstverlening: https://www.kbo-haaren.nl

