
 

Het zijn maar rare tijden, en daar vertel ik u niks nieuws mee !!  

 

Als KBO worden we gehinderd om ons programma uit te voeren, als bestuur konden we 

al weken niet bij elkaar komen (afgelopen donderdag 4 juni hadden we weer onze eerste 

vergadering) en het maken van plannen voor de komende maanden is uiterst lastig. 

Want wát kan straks wel doorgaan en wat niet of misschien niet ? Natuurlijk hebben ook 

wij onze leden gevraagd om in de eigen omgeving goed om zich heen te kijken waar een 

“handje helpen” welkom zou zijn, maar wel met 1.5 meter afstand enz. Die regels 

hebben dus een enorme impact op ons dagelijks leven en dat hebben we dus ook 

gemerkt bij het afscheid nemen van onze inwoners na hun overlijden. Waar we voorheen 

als Landhorst om de familie heen stonden en ons medeleven konden betuigen, werden 

wij nu gehinderd door het max. toegestane aantal van 30  personen, en natuurlijk waren 

die plaatsen bestemd voor de directe familie. Als alles achter de rug is, wil ik als 

Voorzitter van KBO Landhorst toch graag even met de achtergeblevene om de tafel. 

Gewoon om even bij te praten en vooral om te luisteren.  

 

Als ik zo in Landhorst luister en om mij heen kijk krijg ik de indruk dat wij oog voor elkaar 

hebben en als het nodig is er ook zijn. Dat is de kracht van een kleine gemeenschap en 

die kracht,…die moeten we vast zien te houden. Ook straks als alles weer achter de rug 

is, hebben we die kracht hard nodig om weer terug te keren naar het normale van 

vroeger. U begrijpt dat ik dus weinig vertrouwen heb in het “nieuwe normaal” want 1.5 

meter afstand en mondkapjes is natuurlijk niet normaal. Wij zijn nu eenmaal sociale 

dieren, hebben elkaar nodig en willen af en toe een arm om iemand zijn schouder 

kunnen slaan. Daar moeten we dus weer naartoe en ik kan bijna niet wachten ! 

 

De afgelopen dagen bladerde ik even door mijn agenda van vorig jaar en zag dat we nu 

al voorbereidingen aan het treffen waren voor de jaarlijkse “Grote Landhorstse 

Sjoelbakcompetitie” Het draaiboek voor de competitie 2020 ligt klaar en we gaan dus 

kijken of we in Juli van start kunnen gaan. Die 1.5 meter afstand tussen elkaar moeten 

we in acht nemen, dus dat wordt even passen en meten, en natuurlijk moet het 

Steunpunt open zijn. Kortom,….ik zou het fantastisch vinden als we weer 6 weken op rij 

aan de (sjoel)bak konden zijn. 

 

Als gevolg van deze Corona uitbraak is onze jaarlijkse busreis helaas komen te 

vervallen. Ik had mij er al op verheugd. Jammer dus, maar hopelijk gaan we dat volgend 

jaar dubbel en dwars goedmaken.  Ik kreeg ook bericht van het bestuur van “KBO Kring 

Land van Cuijk” dat de Sociaal Culturele dag, gepland op 9 september a.s. definitief niet 

doorgaat !  Jammer maar het is op dit moment voor het bestuur onmogelijk om afspraken 

te maken en contracten af te sluiten. En dat begrijp ik.  

 

Tot slot,……verschillende leden hebben ons laten weten erg verrast te zijn geweest met 

de kleine attentie bij de laatste “ONS”. Dat kaarsje kwam in deze Mei-maand goed van 

pas en het was goed om hiermee even een pas op de plaats te maken in deze rare 

tijden. Bij deze “ONS”  treft u dus ook weer de Nieuwsbrief voor Senioren aan zoals die 

door de Gemeente Sint Anthonis wordt uitgegeven. Daarin leest u o.a. hoe ook de 

Seniorenraad (het overkoepelen de orgaan van de 7 KBO’s in de Gemeente)  zich druk 

maakt over het wonen en invulling van de zorg voor de Senioren van morgen. Want in 

onze kleine gemeenschap willen we graag blijven wonen en willen we graag rekenen op 

zorg, op het moment dat het nodig is.  

Ik wens u allemaal een fijne zomer, ik hoop daarbij ook op regen (!!)  en ik hoop ook dat 

u allemaal gezond mag blijven en,……..kijk in deze rare tijden ook even om naar de 

buren.  

 

Vriendelijke groeten van uw Voorzitter 

Aad Overvliet.         Juni 2020 


