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NIEUWSBRIEF mei 2020
Bericht vanuit het bestuur.
Net de persconferentie gehoord van Rutte, ik ben onder de indruk, een klein beginnetje de goede kant op, stapje
voor stapje. Sommigen hadden meer versoepeling verwacht. Ons geduld wordt op de proef gesteld maar het kan
niet anders, willen we de kwetsbaren goed beschermen en onze zorgmedewerkers niet in gevaar brengen, die zo’n
enorme inzet tonen. Dus we gaan door met de maatregelen die nodig zijn. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte
toe om dit virus SAMEN te overwinnen. Ik verwijs jullie naar de bijlage bij deze nieuwsbrief waar op een mooie wijze
het verloop van het Corona virus wordt verwoord en wat het met ons innerlijk doet. En dat er ook positieve
ontwikkelingen uit voortkomen. MAAR DE LENTE WIST HET NIET…..
van Susan Blanco.
75 jaar vrijheid. Herdenken en vieren, 4 en 5 mei wisselen elkaar af. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Twee dagen
waarop de vlaggen wapperen. De coronacrisis overschaduwt de geplande activiteiten voor 75 jaar bevrijding.
Laten wij op allerlei vlakken er voor elkaar zijn nu we niet met elkaar kunnen zijn.
We hebben ook nog goed nieuws, Dirk Jan Huntelaar komt ons bestuur versterken, daar zijn wij heel blij mee.
Hieronder stelt hij zich voor. Dirk Jan van hartelijke welkom bij de KBO-PCOB.
Namens het bestuur, Elly Willemsen

Voorstellen Dirk Jan Huntelaar
Afstand houden mag niet leiden tot isolement!
In deze bizarre tijden waar we op dit moment leven staat ons leven volledig op zijn kop. Niets gaat meer zoals het
voorheen liep. Ik kreeg het verzoek om me voor te stellen in deze nieuwsbrief omdat de ledenvergadering niet door
kon gaan vanwege de Corona crisis. Samenkomen om in een ledenvergadering de jaarlijkse dingen te bespreken kon
niet meer. Logisch want een virus beheerst ons dagelijkse leven. Hoe moeilijk is het om je via een nieuwsbrief voor
te stellen. Nogal…, want wie gaat er nu over zichzelf schrijven. En op deze wijze ervaar je wat social distancing, ik
noem het sociale afstand, betekend. Mijn naam is Dirk Jan Huntelaar en heb toegezegd om toe te treden tot het
bestuur van KBO/PCOB. Eén van de drijfveren was om uitvoering te geven aan het ouderenbeleid in onze
samenleving. Niet om alleen belangenbehartiger te zijn, maar om samen in onze dorpsgemeenschappen voor zowel
jongeren als ouderen inhoud te geven aan onze samenleving. “Samenleven” is datgene wat ons als
dorpsgemeenschappen sterk maakt. Omzien naar elkaar, elkaar helpen, aanvullend zijn en het voor iedereen
mogelijk maken om op zijn eigen wijze te leven in onze dorpen. Dit noaberschap wordt nu op een enorme wijze op
de proef gesteld. Daarom help elkaar, zie naar elkaar om, steun elkaar en zorg dat je gezond blijft. Sociale afstand
houden mag niet leiden tot een sociaal isolement.
Blijf gezond, steun elkaar en zie naar elkaar om.
Dirk Jan Huntelaar.

Bericht van Dinie Hetterscheid, bowlen.
Het is jammer dat de laatste keer bowlen niet door kon gaan . Ik wil iedereen bedanken die weer enthousiast heeft
mee gedaan en hopen dat jullie er in oktober weer bij zullen zijn, hou goede moed, met ons allen redden we het wel.
Groetjes en hou je aan de regels, Dinie

BESCHIKBAARHEID GEESTELIJK VERZORGERS TIJDENS CORONA-CRISIS
Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen
wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte of
verlies van een dierbare. In verband met het coronavirus kunnen ook levensvragen opkomen, door angst dat we ziek
worden, het isolement en de eenzaamheid die dat met zich meebrengt, of herinneringen aan de oorlog.
Meestal kun je met vragen terecht bij je eigen vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een
(geloofs)gemeenschap. Wat als dit netwerk ontbreekt, niet de beste plek is voor jou of dat het nu niet mogelijk is

hiermee te verbinden? Dan kun je met levensvragen terecht bij Willem. Hart voor levensvragen. Geestelijk
verzorgers bieden ondersteuning door te luisteren.
Willem is in principe iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur,
op nummer 0900 - 7770 077of info@willemlevensvragen.nl ,www.willemlevensvragen.nl
Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond.
Voorlopig zullen de gesprekken telefonisch plaatsvinden, bij uitzondering van crisissituaties. De geestelijk verzorger
neemt zo spoedig mogelijk contact op. Voor deze zorg is geen eigen bijdrage nodig. Vanuit de landelijke overheid
worden de eerste 5 gesprekken vergoed.
Met vriendelijke groet, Rob Oude Hengel,
cluster Participatie

Bericht van de penningmeester over contributies en mailadressen
Graag wil ik iedereen bedanken voor het betalen van de contributies hetzij via de automatische incasso als
ook handmatig. Velen van u hebben het incassoformulier ingevuld, waarvoor dank. Rest mij u nog te
wijzen op het volgende:
Wanneer uw mailadres niet meer actueel is bijv. door aanleg glasvezel of andere provider of nog niet
bekend is bij ons, verzoek ik u dit aan mij door te geven zodat ik dit kan wijzigen in het ledenbestand. We
zien nu maar weer hoe belangrijk het is elkaar via een e-mail van het één en ander op de hoogte te
houden/brengen. Natuurlijk kan het ook via de telefoon, dus diegenen die geen e-mail hebben, geen
probleem. Als we het maar weten.
Ik wens u veel sterkte toe in deze zorgelijke tijd.
Hartelijk groet, Bert Pelgrom ( penningmeester )Telefoon 0575-450059 e-mail : b.pelgrom@hotmail.com
Kruiswerk dé regionale hulpverlener start Kruiswerkhelpt.nl als ondersteuning voor hulplijn.
Ouderen en kwetsbaren die digitaal minder vaardig zijn kunnen op ons rekenen
Hiermee is Kruiswerk in staat het hulpaanbod op gemeente- en zelfs lokaal niveau te verbinden.
Dat er een grote behoefte is om niet digitaal vaardigen te bereiken en te helpen ervaart Kruiswerk
dagelijks. Kruiswerk Helpt verbindt hulpvraag en hulpaanbod
Een deel van de inwoners in de Achterhoek en Liemers weten zichzelf, ondanks de coronacrisis, prima te
redden. Alleen is dat niet bij iedereen het geval. Voor deze mensen zet Kruiswerk zich met man en macht
in. Naast de hulplijn die vorige week werd geopend, is er nu dus ook de website kruiswerkhelpt.nl.
Iedereen met een hulpvraag of -aanbod kan bellen of zich aanmelden op de website. Het team van
Kruiswerk helpt dan de hulpzoekende op basis van het aanbod naar passende hulp. Dit betekent dat een
inwoner van de Achterhoek of Liemers in principe elke praktische hulpvraag kan stellen. Samen met
organisaties, leveranciers en lokale initiatieven kijkt Kruiswerk hoe ze iemand het beste kan ondersteunen.
Daarbij kan gedacht worden aan de maaltijdservice aan huis, een buurtinitiatief, de voorleesservice of
handige hulpen die graag een boodschap doen, medicijnen halen of wat huishoudelijke taken uitvoeren.
Hoort zegt het voort. Ondanks het feit dat er meer dan 125.000 Achterhoekers aangesloten zijn bij het
Kruiswerk blijft het een hele uitdaging om digitaal minder vaardige ouderen te bereiken. Middels een
drukwerkcampagne, welke via de huis-aan-huis bladen, supermarkten, apotheken en thuiszorgwinkels
wordt verspreid, roept Kruiswerk hulpzoekenden en hulpaanbieders op om zich te melden via de hulplijn
0314 – 357 430 of kruiswerkhelpt.nl. Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag: bereikbaar
tussen 9:00-17.00 uur
JARIGEN IN MEI
11 mei de heer Henk Franken
19 mei de heer Geert Pelgrom
12 mei mevr. Dinie Hetterscheid-Meijer
21 mei de heer Aloys Evers
14 mei de heer Kees van der Winden
21 mei mevr. Elsbeth Besselink
16 mei mevr. Hermien Langenhof-Geurts
30 mei mevr. Rieky Teunissen-Wolbrink
17 mei de heer Henk Geurts
Van harte gefeliciteerd !
Volgende nieuwsbrief komt in week 22

