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➔ Voorwoord 

Beste mensen, ik hoop dat het goed met u 
gaat ondanks de maatregelen die door de 

regering aan ons zijn opgelegd. Hierdoor 
zijn we gedwongen voorzichtig te zijn met 
onszelf, onze familie en met anderen. 

Vooral thuis zitten en niemand te kunnen 
ontmoeten is voor velen een lastige 

maatregel.  
Wij als bestuur bieden u een luisterend 
oor aan voor die momenten dat het 

moeilijk wordt. Bel daarom gerust met ons 
of iemand anders als u om een praatje 

verlegen zit.  
Toch wonen en leven wij hier in een 
geweldige omgeving dus ga erop uit, 

wandelen of fietsen, en ga je samen houdt 
dan gepaste afstand. 

 
Omdat openbare gelegenheden en horeca 
zijn gesloten, zijn alle geplande 

activiteiten, zoals aangekondigd in het 
programmaboekje, voor de maand april 

afgelast. Dit betreffen de wekelijkse 
activiteiten: ouderengym, koersbal, 
bridge, inloop en samen eten. Omdat deze 

maatregelen tot tenminste 28 april 
gelden, gaan de high tea van 19 april 

alsmede de dagreis naar Keukenhof op 
17 april niet door want de Keukenhof is 
dicht. 

Ik hoop dat op 28 april de maatregelen 
soepeler gaan worden en we weer 
langzaam ons leven kunnen gaan inrichten 

zoals het was. 
Voorzitter Henk Stoop 

➔ Jaarvergadering 

Zoals jullie hebben kunnen merken heeft 

onze jaarvergadering op 19 maart 2020 
niet door kunnen gaan. Dit had natuurlijk 
alles te maken met het uitbreken van het 

coronavirus. De agenda voor deze 
jaarvergadering is jullie in de nieuwsbrief 

van maart toegestuurd. 
Belangrijkste onderwerpen waren o.a. 
• Presentatie door Oktober (RSZK)van 

de nieuwe bewegingsactiviteit FitGym 
die in april zou starten. Hierbij konden 

jullie hiervoor opgeven. 
• Terugblik op 2019 samen met de 

financiële verantwoording. 
• Presentatie van het jaarprogramma 

2020 die ook in het jaarprogramma 

boekje staat en in jullie bezit is. 
 

Afhankelijk hoe de huidige situatie zich 
ontwikkelt zullen we ons als bestuur 
beraden of we de jaarvergadering alsnog 

kunnen inplannen op een later tijdstip. 

➔ Kempisch Senioren Orkest 

Het plan was dat het KSO op zondag 14 
juni een concert, bij goed weer in de tuin 

van de Gouden Leeuw, zou geven en bij 
slecht weer in de zaal. Aanvangstijd 14.00 
uur.  

We kennen een voor en na de pauze 
optreden, u mag op elk gewenst moment 

binnen lopen. Vanwege de corona crisis is 
de datum nog niet zeker dus houdt een 
nadere aankondiging in de gaten. 

Al jaren geeft het Kempisch Senioren-
orkest elk jaar een uitvoering met muziek, 

die ons en ook de jongeren goed in de 
oren klinkt. Het KSOrkest treedt gratis 
voor u op, dus de prijs is geen drempel 

voor u om te komen. Laat u verrassen 
door een concert in een prachtig mooie 

omgeving, de tuin achter de Gouden 
Leeuw, midden in het dorp.  
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➔ Actie "Soep op de stoep" 

Onder bovengenoemd motto heeft de 

KBO-Vessem aan de vaste deelnemers 
van "Samen eten" afgelopen week deze 
leden verrast met een maaltijd op hun 

huisadres. 
Het eten bestond uit een heerlijke soep en 

een lekker toetje. 
Om aan de richtlijnen te voldoen die 
gelden i.v.m. het coronavirus werd het 

eten niet aan de leden overhandigd maar 
op de stoep gezet, verpakt in emmertjes 

en glaasjes.  
Dat dit zeer werd gewaardeerd blijkt uit 
de positieve reacties die wij hebben 

ontvangen. 
In de komende week zullen we nogmaals 

een "rondje" eten verzorgen.  
Het was geen "Samen eten" maar toch 
lekker!!!! Blijf gezond! 

➔ Flyer 

KBO-Vessem heeft meegedaan aan de 

gemeentelijke actie onder de naam: 
“Dorpen Maken Het Verschil” 

 
Hieronder ziet u het model flyer die we 
zelf hebben gemaakt en op elk adres in 

Vessem hebben bezorgd. 
 

 

 
Reactie gemeente Eersel  
 

Het project “Dorpen Maken Het 
Verschil” maakt nieuwe initiatieven 

mogelijk die ten gunste komen van de 
sociale betrokkenheid en leefbaarheid van 
onze inwoners. 

 
Het KBO-Vessem zet zich in om, naast de 

KBO-leden, alle personen van 55 jaar en 
ouder in Vessem te verenigen onder de 
titel 'voor, met en door’ ouderen in het 

eigen dorp. U geeft aan hier ruchtbaarheid 
aan te geven om de gehele doelgroep te 

bereiken door het huis-aan-huis bezorgen 
van een flyer met het jaarprogramma. 
Uw doel hierbij is om mensen met elkaar 

in contact te brengen en daardoor de 
eenzaamheid onder ouderen waar mogelijk 

te verkleinen 
De titel waaronder uw organisatie werkt 

'voor, met en door' verwoord de 
doelstelling van het participatieprogramma 
goed. Door de activiteiten van uw 

organisatie bekend te maken onder een 
breder publiek ontstaat een grotere sociale 

onderlinge samenhang en dat komt de 
leefbaarheid ten goede. 
 

Daarom hebben wij, gemeente Eersel, 
besloten een éénmalige subsidie van 

€ 344,00 aan KBO-Vessem te verlenen ten 
behoeve van het laten drukken en huis-
aan-huis (laten) bezorgen van een flyer 

met het jaarprogramma. 

➔ Belcirkels 

KBO-Brabant lanceert het project 
’Belcirkels’ bedoelt om Brabantse senioren 

telefonisch met elkaar in contact te 
brengen tijdens de coronacrises.  
Toch hebben wij als bestuur besloten geen 

medewerking hieraan te geven omdat wij 
van mening zijn dat onze leden, wonende 

in de kleine dorpen zoals Vessem zelf met 
elkaar het contact regelen als daar 
behoefte voor is. 

➔ Personalia 

Overleden: 

3 febr. José Peters-Mennen 
7 febr. Cor Swijgers 

19 febr., Marcel Brouwers 
 
Wij wensen de familie veel sterkte 


