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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief augustus 2020 
 
Aan- of afmelden tel. 06-53304125 of per e-mail: kbo.bergeijk@gmail.com  
Correspondentieadres: Molenakkers 19f 5571 LB  Bergeijk  
Bankrek.:NL58 RABO 010 63 13 630 
 

Enkele mededelingen: 

• Mocht u veel vertraging ondervinden bij het verlengen van uw rijbewijs vanwege het 
coronavirus kunt u contact opnemen met KBO Brabant telefoon nummer: 

• 073-6444066 

• Houd uw financiën op orde in deze onzekere tijd. 
De gemeente Bergeijk is aangesloten bij het Startpunt Geldzaken van het NIBUD. Zij 
kunnen u ondersteuning bieden wanneer u wat krapper of in de problemen zit. Dit kan 
gratis en anoniem op: www.startpuntgeldzaken.nl/bergeijk 

• Blijf in beweging.  U kunt iedere dag “bewegen voor ouderen” volgen op uw televisie. 
Op NPO 1 om 10.15 uur en op Kempen tv door de dag heen. Er worden dagelijks 
begeleidingslessen gegeven. Dit zou een goede oplossing voor u kunnen zijn. 

• Wanneer iemand de boodschappen voor u doet geef dan niet zomaar uw pinpas en 
pincode mee. Pas op voor misbruik. 

 
Mocht u vragen, opmerkingen of mededelingen hebben dan kunt altijd contact opnemen 
met een van de bestuursleden. Wij hopen op een gezond en spoedig weerzien. 
 

Data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Maandag  10 augustus  Busreis Verrassingsreis 
Vrijdag  11 september  Busreis Biesbosch. 
Vrijdag 13 november  Feestelijke jaarvergadering 
 

Nieuwe leden 

Mw. Annie Koevoets  Hoek 25 
Mw. Hetty Mentink   Sterrepad 16 
Dhr. Noud van Herk   Hof 53 
 

Overleden leden 

Dhr. Frits Slenders   v.d. Tillaartstraat 24  06-06-2020  79 jaar 
Dhr. Ad Jansen   Mollenstraat 11  03-07-2020  80 jaar 
Mw. Toos de Backer-Verrijt v.d. Tillaartstraat 17  23-07-2020  87 jaar 
 
 

 

 KBO afd. Bergeijk wenst alle familieleden veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
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Rectificatie:  

In de vorige nieuwsbrief stond dat mw. Maria de Wit-Pauly is overleden.  
Dit is niet juist. Onze welgemeende excuses hiervoor. 

Busreis 10 augustus 

We kunnen weer dagreisjes gaan maken. 

U kunt zich vanaf nu opgeven voor de dagreis op 10 augustus. Het aanmeldstrookje vindt 

u zoals altijd op de flyer bij deze nieuwsbrief. We moeten echter wel allemaal een 

mondkapje dragen in de bus. Dit geldt alleen in de bus en bij het in- en uitstappen. Voor 

degenen die geen mondkapje heeft kan dit in de bus bij de chauffeur kopen voor € 1.00. 

Ons Gesprek: in gesprek over levensvragen  

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt terug op uw leven, op dingen 
die zijn gebeurd, op keuzes die u heeft gemaakt. In deze tijd van corona kunnen zich nog 
intensere levensvragen aandienen, bijvoorbeeld doordat u niet op een voor u passende 
manier afscheid heeft kunnen nemen van een geliefde. Dan kan het fijn zijn om daar met 
iemand over te praten. Speciaal daarvoor heeft KBO-Brabant het project ‘Ons Gesprek’ 
opgezet. Hoe het werkt: Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neemt u 
dan via KBO-Brabant contact op met beleidsmedewerker Eva Geelen. U kunt met haar in 
het kort bespreken welke vragen u bezighouden, waarna Eva u in contact brengt met één 
van de speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers.  
We noemen hen vrijwilligers Levensvragen.  
 

• Tijdens corona alleen telefonisch 

• 6 à 8 gesprekken met onze vrijwilliger 

• Voor leden en niet-leden 

• Gratis  
 

Bent u benieuwd naar de vrijwilligers?  
Op de webpagina: https://www.kbo-brabant.nl/hulpbij-levensvragen/ stellen zij voor.  
 
Wat het u oplevert: 

• Allereerst is het helend om u te uiten, helend om te ervaren dat er (zonder oordeel) 
naar uw verhaal geluisterd wordt.  

 
De gesprekken met de vrijwilliger leveren u verder op dat u:  

• Nieuwe inzichten krijgt.  

• Voor een andere benadering kiest.  

• Dichter bij een oplossing komt.  

• Leert een situatie te accepteren. 
 

Wilt u in gesprek met één van onze vrijwilligers Levensvragen? 
Neem dan contact op met KBO-Brabant en vraag naar Eva Geelen: 073-6444066 of e-
mail naar: egeelen@kbo-brabant.nl  
 

Samen Dementie Vriendelijk  

Samen Dementie Vriendelijk heeft een nieuwe campagne opgestart. 
 “Draag een steentje bij!” 
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Uit een peiling van Alzheimer Nederland blijkt dat ruim 64% van de mantelzorgers met een 
thuiswonende naaste meer ondersteuning nodig heeft van buren, vrienden en familie.  
 
U kunt eenvoudig iets doen voor mensen met dementie en hun partners of familie. 
Vooral ouderen en zieke mensen, dus ook mensen met dementie, zijn vatbaar voor 
COVID-19. Hoe moeilijk het soms ook is, probeer als je met hen in contact komt toch de 
algemene voorzorgsmaatregelen te volgen! 
 
Vind U het spannend om goed contact te maken met iemand met dementie? U leert het in 
de vernieuwde gratis online training 'In je buurt'. Nu met een nieuwe situatie: samen 
wandelen op 1,5m afstand! 
Na afloop van de training kun je de gratis 'Kan ik voor jou' kaart downloaden. Daarmee 
bied je op een eenvoudige manier hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorger. 
 
Bijgaand ontvangen jullie de link hiervoor.  
https://www.samendementievriendelijk.nl/kan-ik-voor-jou?kanikvoorjou-nl 
 
In de commercial, die vanaf dinsdag 21 juli te zien is op regionale TV-zenders en social 
media, zie je dat contact maken met iemand met dementie niet zo moeilijk is als je denkt. 
En op de 'Kan ik voor jou' kaart vind je diverse ideeën om gemakkelijk hulp te bieden. 
 
De kaarten kunnen vanuit de gemeente geprint worden mocht daar interesse voor zijn.  
  
Bied jouw hulp aan! 
Met de 'Kan ik voor jou' kaart bied je eenvoudig hulp aan mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in jouw omgeving. Haal een kaart op bij de gemeente, vul hem in en geef 
hem af. Zo maak jij met een klein gebaar een groot verschil.   
 
Voorbeeldkaart. (deze is in kleur te verkrijgen) 
 

 

https://www.samendementievriendelijk.nl/kan-ik-voor-jou?kanikvoorjou-nl
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Puzzelen maar…. PUZZEL 3 

Als extra hebben we deze keer een puzzel die speciaal is gemaakt voor de KBO. Volgende 
maand krijgen we de oplossing en een nieuwe puzzel aangereikt. 

 

En onze derde puzzel is een woord zoeker: 

 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de 
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
  

BIEST  IMPRESSIE   
NOEMER  BONJE  
INZET  ONDANK 
BRONS  JACQUET 
OORKONDE CYNICUS 
JAMBE  OUDHEID 
DINER  JANKEN 
PEKELVLEES EITJES 
JAPON  PERCENT 
ENORM  KENBAAR 
POCHER  ENTER 
KIESKAUWER ROEIER 
ESCADRILLE LICHTBAKEN 
RUCHE  GELUK 
MORBIDE  RUITJE 
GENEREUS MYXOMATOSE 
SKEELER  GEVAARTE 
NAASTEN  STELSEL 
GITARIST   NADRUK 
VERHARDING ILIAS  
NARCIS  ZETEL 


