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Oei…..foutje
In de nieuwsbrief die je bij de Ons hebt ontvangen is verzuimd om de
woordenlijst bij de woordzoeker te plaatsen, waarvoor excuses. Zonder die
lijst is het wel erg moeilijk om tot de oplossing te komen. De lijst hebben we
nu in deze digitale nieuwsbrief gezet. Alsnog plezier met het oplossen.

Vanuit het bestuur
Nog even en dan is het Pasen. Het bestuur heeft besloten alle leden weer
eens te verrassen met een attentie. Nee, we verklappen het niet, even
afwachten. Een van de bestuursleden of een vrijwilliger bezorgt dit bij je thuis.

Nog steeds corona
Wij senioren houden ons mogelijk beter aan de regels van de overheid dan een heleboel jongeren
en jongvolwassenen, maar ook wij snakken naar het “gewone” leven. Gewoon weer gezellig bij
elkaar op bezoek, gewoon weer al je familie-leden om je heen, gewoon weer lekker winkelen ……
Maar zoals het er nu naar uitziet, zal het helaas nog even duren. Gelukkig kunnen we weer naar de
kapper en gaan langzamerhand de winkels weer een beetje open, hoewel: gezellig kun je dat nog
niet noemen.
Inmiddels is men ook begonnen met de vaccinaties en een aantal senioren hebben hun eerste prik
al ontvangen. Als de vaccinaties ons helpen om geen corona te krijgen dan gaan we een goede
zomer tegemoet. Maar eerst nog even doorbijten.
Als dagelijks bestuur komen we eens per twee weken bijeen, we houden onze andere
bestuursleden van de lopende zaken op de hoogte maar kunnen helaas niet samenkomen.
We zien ook weinig leden van onze Seniorenvereniging, soms tijdens het halen van de
noodzakelijke boodschappen en dan kan er op afstand toch even een praatje gehouden worden.
Beste mensen, houd het nog even vol. We zijn op de goede weg.

Leden verzamelen
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een aantal prentjes geplaatst vanuit de grote verzameling
van Lina Bink en ook in deze uitgave nog “herinneringen aan vroeger”.

Hier een drietal plaatjes die
werden uitgegeven in België
in de jaren 1950 – 1965.
Deze werden voornamelijk
gebruikt op scholen als
beloning voor goed gedrag
en een mooi cijfer. Ze
stelden dan ook goede
daden voor zoals te zien.

Algemene ledenvergadering
Al in de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de geplande algemene ledenvergadering
niet in maart kan plaatsvinden. Inmiddels hebben we besloten de jaarvergaderingen 2020 en 2021
in het najaar te organiseren. We houden jullie op de hoogte.

Een hele
verzameling prentjes
die werden
uitgegeven vanaf de
jaren 1960 vanuit
Spanje en die ook in
België en Nederland
veel gebruikt werden
voor de eerste
Heilige Communie.
Deze genummerde
serie heet INVICTA
en bevat circa 35
verschillende
afbeeldingen.
Deze prentjes zijn
gebruikt in
Roosendaal,
Weelde-Statie,
Horendonk en
Londerzeel.

Belastinginvulhulp
Onze belastinginvullers Joke Laurijssen en Ad Brouwers zijn alweer gestart met het invullen van de
aangiften inkomstenbelasting. En ook in deze coronaperiode lukt dat, rekening houdend met de
regels die hiervoor gelden.
Alle senioren die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen gebruik maken van deze

service. Wil je nadere informatie? Je kunt contact opnemen met Joke via telefoon nummer 013 507
8525 of Ad op nummer 013 507 9799.

Buitenactiviteiten?
Het beheer van het Cultuurcentrum is aan het bekijken of er over niet al te lange tijd mogelijk buiten
enige activiteiten kunnen worden gehouden. We gaan samen met hen bezien of ook voor onze
vereniging mogelijkheden te creëren zijn.

Een aantal prentjes met verschillende voorstellingen uit diverse series. 1 en 3 zijn devotieprentjes
en
2 en 4 communieprentjes.

KBO-Brabant : Ons Actueel

Ben je al ingeschreven voor de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van KBO-Brabant?
Er staat interessante informatie in die ook voor jou van betekenis kan zijn. Een aantal onderwerpen
die onlangs aan bod kwamen zijn onder andere:
– Coronavaccinatie, hoe werkt het voor thuiswonende ouderen?
– Wlz team biedt hulp bij opname in verpleeghuis (Wlz = Wet langdurige zorg)
– Goed wonen als u ouder wordt

– Ons Zomerfair 2021.
Als je op de hoogte wilt worden gebracht van al het nieuws kun je je voor deze nieuwsbrieven
inschrijven. Kijk hiervoor op de site van KBO-Brabant.nl. Op deze site staan ook alle reeds
verschenen nieuwsbrieven.

De oude prentjes zijn veelal in
zwart-wit. Deze zijn van
ongeveer 1930. De andere zijn
van diverse series.

Onze Puzzel
De oplossing van de laatste puzzel was: NACHTVORSTJE. We ontvingen 35 correcte oplossingen
van waaruit er drie winnaars zijn geloot. Het zijn Willy van der Kruk, Cor Spapen en Jeanne
Spapen. Van harte gefeliciteerd. De bonnen worden bezorgd.
Zoals afgesproken nu weer een woordzoeker. En ook deze keer verloten we drie Enclavebonnen
van € 10,-- vanuit de binnengekomen correcte oplossingen.

De oplossing kun je uiterlijk 6 april aanstaande sturen naar Lia Vandoninck: per e-mail
Lia-Vandoninck@telenet.be of telefonisch 06-51362470.
Veel plezier met het oplossen van de puzzel.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN
GODEN
HALSTER

HANEKAM
HANGMAP
HAREM
JARIG
JEUKEN
KAKEN
KNOTTEN
KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST

OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT
SNEEUWEN
STAAR
TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT

TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL
VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN

We danken Lina Bink voor haar bereidheid ons mee te laten genieten van haar verzameling
prentjes. En als jij ook graag je verzameling wilt tonen in onze Nieuwsbrief, neem gerust contact op
met de secretaris.
Het voorjaar is op komst. En daarna de zomer. Laten we hopen dat het een coronavrije periode
mag worden.
Met veel groeten,
het bestuur

