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Beste leden KBO-Nuland,
27 april - Koningsdag. Een nationale feestdag voor Nederland. Maar helaas ook voor deze dag
nog geen leuke activiteiten. De Corona-crisis heeft ons nog steeds in zijn macht. Blijf positief en
houd moed. Wij wensen u een fijne Koningsdag toe.
Bij de volgende ONS krijgt u van ons de stukken voor een ‘speciale schriftelijke leden
jaarvergadering’ aangezien we tot op heden nog steeds geen algemene vergadering kunnen
organiseren.
ONS Zomerfair.
KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een Ons Zomerfair te organiseren voor leden. Gezellig,
elkaar weer ontmoeten! In dit mei nummer van de Ons staat informatie over hoe leden zich voor
deze Ons Zomerfair - gratis - kunnen aanmelden. De Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH
Koningshof in Veldhoven, waar in januari normaliter de Senioren Expo wordt gehouden. Bekend
terrein voor vele leden!
Bedenk wel, dat het misschien niet door kan gaan omdat de coronaregels nog streng zijn. Dus
zorg ervoor dat u bijtijds kunt annuleren zonder kosten. KBO-Brabant mag zelf tot 15 juni de
locatie kosteloos annuleren. Ze zullen dan ook tegen die tijd bezien of de Zomerfair écht door kan
gaan. Zij laten dat iedereen dan meteen weten. Er voldoende gratis parkeerruimte voor auto's van
mensen die met eigen vervoer komen. En ook mogelijkheden voor de minder mobiele mens.
Leden kunnen zich gewoon vanaf 26 april 2021 op onze website, www.kbobrabant.nl , aanmelden
voor de Zomerfair. Op die manier hebt u alvast een toegangsbewijs en bent u van een plek
verzekerd. Ze kunnen maximaal 2000 man ontvangen.
Brief of kaartje per post- een cadeautje.
Alweer een lege brievenbus !! Veel contacten verlopen tegenwoordig vaak via e-mail of via
WhatsApp. Dat is handig, maar minder persoonlijk dan een brief of kaartje per post. Hand
geschreven brieven hebben net iets extra’s. Is het misschien een goed idee zelf een brief of een
kaartje naar een familielid, je vroegere buren, een vriend(in) of een goede kennis te sturen. Liefst
met je eigen adres en telefoonnummer erin, zeker als je bv. verhuisd bent. Veel kans dat er niet
veel later ook een brief per post je richting op komt. Een echt cadeautje!
Mantelzorgondersteuning. Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving. Iemand die ziek is,
een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft.
De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan
elkaar geven. En u heeft hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan.
Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En
het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald. Mantelzorgondersteuning. Als mantelzorger
kunt u voor ondersteuning, advies en een luisterend oor terecht bij Farent. https://www.farent.nl
Oplossing puzzel April
Prijswinnaars hebben bericht gehad.

Hierbij weer een kruiswoordpuzzel voor u om op te lossen. Succes. De oplossing kunt u weer
sturen vóór 18 mei naar mrs-jvp@hotmail.com of bellen naar Joke 06-28345795
Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19
vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37
vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl.
in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60
proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71
sleep 72 kaartje.
Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8
op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde
17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant
28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige
gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50
rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65
een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.).

