
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende 
nieuwe leden binnen onze 
afdeling: 

Mevr. A.C.L.A.Geeris 
 

 
 

 AGENDA 
 

 
 Deze keer geen agenda. Nog sterker ik weet bijna 
niet meer welke dag het is. Gelukkig helpt het medi-
cijnendoosje ‘s morgens en zet me op het goede 
spoor.  
Het zal iedereen duidelijk zijn dat alle geplande za-
ken niet doorgaan  en dat we tot 1 juni ook niets 
meer plannen. We liggen zeker niet stil maar moe-
ten andere prioriteiten stellen. Ieders gezondheid 
staat op de eerste plaats. 

 

VAN DE VOORZITTER 
 
Wat een intrigerend fenomeen ma-
ken we nu weer mee.  
Op zich heel ontluisterend voor onze 
mensheid dat we volkomen worden 
verslagen door het kleinst denkbare 
deeltje wat er maar bestaat. Het virus of de virus is 
zo klein en onbetekenend dat de geleerden het zelfs 
niet over een lidwoord eens konden worden.  
Dit virus kan zelfs niet bestaan zonder een gastheer 
en is zo minuscuul dat we het zelfs geen leven kun-
nen noemen, maar een hele samenleving lamleg-
gen kan het wel. Waren we jaren geleden bang voor 
die grote atoombom nu moeten we vrezen voor het 
tegenovergestelde, iets heel erg nietig en klein, 
maar in gevolgen supergroot. 
 
Ik merk aan mezelf dat ik bij onze thuisisolatie met 
mijn gedachten en visies alle kanten opstuiter. Ik 
heb er last van dat ik nog alleen op afstand naar 
mijn kleinkinderen mag zwaaien. Dat boodschappen 
doen het enigste avontuur wordt. En twee maanden 
thuis zitten  in plaats van twee geplande vakanties 
lijkt ook geen sinecure.  
 
Op TV volg ik discussies en hoor meningen en fei-
ten en getallen maar….. ze landen niet echt en ze 
vormen geen omlijnd plan of gedachtegang in mijn 
hersens. Ik kom bij de voor mij verhelderende con-
clusie dat we het gewoon niet weten. We weten iets 
niet en zelfs de journalisten doen niet of ze wel alles 
snappen. We raken in de war als we tegenwoordig 
iets niet weten. Voor de mensen nu in deze tijd heel 
vreemd, maar vroeger was dat heel normaal. Alles 
wat ze toen niet wisten werd ontkend of vertaald 

naar een andere wereld en vormde de basis van de 
hel en de duivel, maar ook van heksen, kabouters, 
geesten en prachtige verhalen.  
 
Ik merk nu dat de mensen of afglijden naar de be-
zorgde, negatieve kant, met dikwijls het belerende 
vingertje van alles moet anders en heb ik het niet 
gezegd. Anderen nemen juist de positieve afslag en 
zeggen we moeten juist weer bij elkaar gaan horen 
en elkaar steunen en samen kunnen we deze aanval 
weerstaan, heb zorg voor elkaar. 
 
Ik vind alles verontrustend en krijg zelfs het gevoel 
het met tegengestelde zaken eens te zijn. Gewoon 
verwarrend en tegelijk leerzaam en een bron van 
overpeinzing. 
Eén waarheid herken ik voor mezelf wel: begin er-
gens dichtbij, begin met onze KBO Stiphout-
Warande en begin met “Omzien naar elkaar”. 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Uit de bestaande werkgroep “Lief en 
Leed” was al langzaam een grotere 
geleding aan het groeien. De nood-
zaak van voor elkaar te zorgen werd 
niet alleen een speerpunt in politiek Den Haag, maar 
werd ook gevoeld aan de basis hier in Stiphout-
warande. De bestaande wegen waren moeilijk en 
moeilijk te vinden voor de gewone mens. We wilden 
die mensen kunnen helpen in de doolhof van regels, 
wetten en hulpvoorzieningen die er blijkbaar alle-
maal wel moesten zijn, maar door onbekendheid of 
ingewikkelde constructies weinig effectief waren. Er 
waren enthousiaste mensen en het begin werd ge-
maakt. 
We gingen van start met een paar zaken als infor-
matieve huisbezoeken en we starten een ontbijt voor 
iedereen in De Ark. 
 En toen kwam het Coronavirus roet in het eten gooi-
en en niet alleen in het ontbijt. Alles ging op slot en 
alles werd afgelast en juist onze groep kwam in iso-
latie zitten terwijl wij juist aan het streven waren naar 
het omgekeerde. 
 De mensen van de groep gingen niet bij de pakken 
neerzitten en startten telefoonrondes en benaderden 
mensen om de mogelijkheid te hebben om toch hulp 
te bieden. We zijn zelfs bezig een website op te zet-
ten waar iedereen terecht kan en waar iedereen ge-
hoord kan worden. We weten dat juist onze groep 
niet zo digitaal is ingesteld, maar probeer uw vrien-
den, bekenden, kinderen of kleinkinderen zover te 
krijgen dat ze dit voor U bereikbaar maken of nog 
beter voor U blijven volgen en zaken vragen of op-
geven bij die betreffende groep mensen. 
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DOORGROEI VAN OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Natuurlijk staan we aan het begin en daarom zoeken 
we naar nieuwe geïnteresseerde mensen die hun 
steentje kunnen bijdragen. Dat mogen ook gerust 
jonge mensen zijn die nog niet de KBO-leeftijd heb-
ben hoor, dat is ook fijn voor de doorgroei. Vertel het 
maar rond aan iedereen die geschikt lijkt of geschikt 
gemaakt wil worden. 
 
We zijn op zoek naar mensen die het team willen 
versterken. 
 
Deze teamleden gaan gezamenlijk de vragen aan-
pakken welke door de maatschappij zijn gesteld. 

• Het teamlid moet goed kunnen luisteren naar   
 wat iemand eigenlijk vraagt. 

• Het teamlid moet zeer goed kunnen zwijgen en  
 moet dikwijls tussen de regels door kunnen 
 analyseren wat de vraag werkelijk is. 

• En je kunt ervoor opgeleid worden. 
 
Maar ook mensen die op een andere manier 
 kunnen ondersteunen. 
 

• Teamleden als klussers welke kleine werkzaam-
heden kunnen oplossen. 

• Teamleden welke kleine tuinwerkzaamheden 
kunnen oplossen. 

• Teamleden die kunnen rijden o.a. bij KBO-
activiteiten zodat meer mensen kunnen deelnemen. 

•  Teamleden voor boodschappen of welke andere 
ondersteuning dan ook. 
 
 
Voorlopig bestaat de denktank uit de leden: 
Emmanuel Verleg; Wilna van Breugel;  
Hans Droppert; Hanneke Sanders; Joost Verspaget; 
Nelly  Beetz; Will. Ederveen (lief en leed) en support 
uit het bestuur. 
Graag aanmeldingen via: 
Email:           omzienhelmond@gmail.com 
 
Contactpersoon: Wilna van Breugel     0492-468865 
Coördinator:        Emmanuel Verleg   06 87 40 27 18 
 
Website: www.omziennaarelkaarinhelmond.com 
 
Op de website kunt U al terecht met vragen en op-
merkingen in de breedste zin van het woord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSPREIDING INFO EN BERICHTEN KBO 

Met de virusverspreiding kwam ook meteen onze 
nieuws verspreiding in de knel. Ook de makkelijke 
digitale weg werd plotseling interessant. Ook de 
waarde van een juist e-mailadres kwam om de hoek 
kijken. We stuurden namelijk de afgelasting van wat 
activiteiten per email naar de leden. Ook onze INFO 
kon niet gedrukt worden, maar daar werd gelukkig 
een oplossing voor gevonden want de 
St.Trudoschool bood aan te helpen. Anders hadden 
we die ook alleen digitaal kunnen aanleveren. 

De oproep om voor een juist emailadres te zorgen 
en dit bij veranderingen door te geven is dus evident 
en voor onze berichtgeving super gemakkelijk. U 
moet dan wel de berichten in het postvak ooit lezen 
natuurlijk. 

 
 

Coronavirus 
 

Plots is er oorlog  ook dicht om me heen 
Je blijft in je huis mag nergens meer heen 

 

Het wapen niet luid maar heel erg stil 
Je vriend of je naaste heeft licence to kill 

 

Tot voor kort was Corona voor mij nog een bier 
Nu vergalt het mijn leven in plaats van plezier 

 

De agenda is leeg en ik vergeet zelfs de dagen 
Je hoofd is juist voller met allerlei vragen 

 

Verzorgers van hulp tot vullers van vakken  
De verpleging en poetsers worden helden in pakken 

 

Nog kort voor de crisis zagen wij ze niet staan 
En nu door dat virus staan ze plots bovenaan 

 

Zullen mensen als wij dan eindelijk eens leren 
Voortaan alle mensen als mens te waarderen 

 

Dan heeft zo’n klein virus voor ons heel veel waarde 
Voor samenleving en mensheid op heel planeet aarde  

 

FvdK 
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Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:  
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarsstraat 17 
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com 

mailto:omzienhelmond@gmail.com
http://www.omziennaarelkaarinhelmond.com

