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Beste leden, 

ongetwijfeld hunkert iedereen naar het mooie lenteweer. In deze prachtige bloesemperiode zien we de natuur weer 

ontluiken ondanks de lage nachttemperaturen. Nog steeds jammer dat die akelige Covid-19 het voor ons allemaal 

ingewikkeld maakt. Bij KBO Brabant komen veel indringende hulpvragen voor ouderen binnen. Vooral over 

eenzaamheid, ziekte, gemis aan sociale contacten en ouder worden onder deze omstandigheden. De zorg is 

overbevraagd, daarom is contact zo belangrijk. Een kaartje sturen of er een krijgen. Ouderen komen amper buiten 

en zitten vaak alleen met hun zorgelijke gedachten. Daarom kunnen gesprekken lucht geven. Bent u misschien wat 

eenzaam, neem dan contact op met KBO Brabant die u hierin van dienst kan zijn, of onze eigen KBO die u dan verder 

kan verwijzen. Een tip: geniet als het kan van het landschap en de natuur, dat zal ten goede komen aan een goed 

humeur en dat hebben we zo nodig. En blijf het leven positief inzien ondanks alle perikelen. 

Automaatje  

Misschien is het niet bij iedereen bekend dat u een beroep kunt doen op Automaatje. In verband met corona wordt 

Automaatje op dit moment uitsluitend ingezet voor ritten met een medische noodzaak, zoals vaccinatie tegen 

corona. Maar we hopen natuurlijk allemaal dat we weer binnen niet al te lange tijd terug kunnen naar de normale 

situatie. U kunt de actuele situatie zien op de website van Onis welzijn. Wilt u als vrijwilliger voor automaatje aan de 

slag, neem dan contact op via automaatje@oniswelzijn.nl of u kunt ook bellen: 0493-441266. 

Maandelijkse puzzel  

Nu de zomer in aantocht is en corona hopelijk binnenkort verleden tijd, treft u bij deze nieuwsbrief weer een puzzel 

aan. Hierna nog slechts één keer. Dus neem even de tijd om de puzzel op te lossen en stuur die in naar Frans van den 

Boogaert, Kerkendijk 107. Uit de inzendingen van maart is Mia Dielissen als winnaar uit de hoge hoed gekomen. Zij 

heeft inmiddels haar prijs al in ontvangst genomen, en de door Annie gemaakte foto’s zie je terug op de KBO-site. 

Wandelen en fietsen  

Voor degenen die weer actief willen zijn melden we nogmaals dat op oneven donderdagen om 9.30 uur vanaf de 

Bergdijk/Boxenberg wordt gewandeld en dat er op de even weken om 13.15 vanaf de kerk wordt gefietst. Zo gauw 

het kan gaan we natuurlijk ook weer andere activiteiten oppakken. 

Buurttuin      

 Er is sinds de vorige nieuwsbrief heel veel gebeurd op de buurttuin. Er zijn asperges en preiplanten, aardbeiplanten, 

frambozen- bramen- en bessenstruiken geplant. Verder zijn er inmiddels al heel wat groenten soorten gezaaid. Een 

groot assortiment kruiden staan inmiddels ook al op de tuin. Langs de Eggendreef is een gaashek aangebracht. Voor 

de watervoorziening is inmiddels een put geslagen en ook de stroomkabel is vanaf de schuur van Joep Veldkamp 

naar de tuin getrokken. In de kas bij Toon Kanters staan al vele soorten groenten en o.a. courgettes en pompoenen. 

Deze zijn in perspotten gezaaid en zullen later op de tuin uitgeplant worden. Er ontstaat steeds meer interesse voor 

de tuin en u kunt zich natuurlijk altijd aanmelden bij Frans, zie boven. 

5-daagse reis Kring Someren  

Van 13 tot 17 september vindt deze reis naar de Veluwe plaats. Bij Francien Boots, Floreffestraat 36, tel. 493738, of 

per mail: kbo.activiteiten@gmail.com kunt u inlichtingen verkrijgen over deze reis. 

Het bestuur 
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