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Het is ruim 1 0 weken geleden dat de eerste maatregelen ter bestri jding van

het coronavirus werden afgekondigd. We konden toen niet bedenken dat de

veil igheidsmaatregelen langer in stand gehouden moesten worden. Daardoor

kunnen we veel activiteiten van onze afdeling helaas niet definitief plannen.

Vermoedeli jk kunnen we pas aan het eind van dit jaar u vertel len wat we

weer kunnen oppakken.

Door de sociale en fysieke afstand, die we in acht moeten nemen, is er

minder bezoek mogeli jk, is er minder contact met de buitenwereld, zien we

nauweli jks kinderen en andere famil ieleden. Maar een ommetje maken of

buiten op afstand een praatje met een bekende is gelukkig wel mogeli jk.

Het bestuur raadt u aan naar elkaar om te zien d.m.v. een telefoontje, of met

hulp van digitale technieken (face-time, skype, facebook, whatsapp, e.d.).

Het doet ook goed als u iemand op deze wijze ontmoet!

Mocht u niet handig zi jn met deze techniek(en), dan kunt u een beroep doen

op één van onze bestuursleden of onze VOA, die u graag wil len helpen. Het

bewandelen van het digitale pad wordt dan well icht leuk.

Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het bi jna Pinksteren.

Wel een Pinksteren om later nog eens bij sti l te staan.

Een kerkdienst die al leen via internet is te volgen, géén

koffiedrinken na die ti jd. Maar we mogen dit Feest be-

leven, waarbij de Heil ige Geest tot de mensen komt. Een Feest van vreugde

en bli jdschap en om dankbaar te zijn dat de Heil ige Geest ons vervult.

We wensen u gezegende Pinsterdagen en Gods steun in de komende ti jd.

Uw naam is Trooster, Gij geleidt - o goddeli jk geschenk - ons voort,

O balsem die ons werd bereid; o bron van vuur, o levend Woord.

Voorwoord



Het ziet ernaar uit, dat we als bestuur voor langere ti jd worden geblokkeerd

om activiteiten als bijeenkomsten en uitjes te organiseren.

De vereiste 1 ,5 meter afstand houden tussen elkaar maakt

dit onmogeli jk. We moeten helaas concluderen dat de

geplande zomermaalti jd geen doorgang kan vinden.

We hopen dat we dit later in het najaar of desnoods in

2021 kunnen uitvoeren.

Ook het koffiedrinken wat de laatste jaren meer belang-

stel lenden trok zal niet doorgaan. 't Kerkheem is in de vakantie-

periode gesloten én het is niet mogeli jk een goede locatie te vinden, waarin

1 ,5 meter distantie gerealiseerd kan worden.

Wel hopen we, maar ook dit is uiterst onzeker, dat we vanaf september weer

met bijeenkomsten kunnen starten. We houden u op de hoogte.
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Op 1 8 mei j . l . hebben 22 PCOB leden een digitale ontmoeting gehad met

Manon van der Kaa, de directeur van KBO-PCOB en met elkaar. Zoiets heet

een webinar: het voelt alsof het een bijeenkomst is met een spreker en je

kunt vragen stel len. Het was een proef: we wilden eens kijken of er belang-

stel l ing voor was en hoe het in de prakti jk werkte. Het ging wonderwel goed.

Ieder vanuit zi jn eigen huiskamer.

(Bestuurs)leden van de PCOB Ede, Barneveld en Bennekom hadden zich

aangemeld. Manon van der Kaa vertelde wat de KBO-PCOB op landeli jk

niveau voor de leden doet. Manon benoemde de vele gesprekken die ze

momenteel voert in het kader van coronati jd, zoals bijvoorbeeld de lobby van

de KBO-PCOB om weer bezoek toe te staan in de verpleeghuizen.

Een PCOB lid vroeg aandacht voor de mantelzorgers die het in deze ti jd

extra druk hebben, omdat er geen dagactiviteiten zijn.

Vanuit de PCOB Ede kwam de vraag aan Manon om mee te wil len denken

over de verhoudingen in de maatschappij na de coronati jd. Ook door deze

coronacrisis beseffen we, dat niet al les kan in de zorg. Het gesprek daarover

Eén van de problemen die we op dit moment niet kunnen oplossen is het

aanstel len van nieuwe bestuursleden, zoals dat gebruikel i jkerwijs op de

jaarvergadering plaatsvindt. Ook het vaststel len van de jaarrekening en de

décharge van het bestuur is nu niet mogeli jk. We zijn aan het nadenken hoe

we dit op een andere wijze kunnen oplossen. We zouden bijvoorbeeld via de

nieuwsbrief een volmacht aan onze leden kunnen vragen zodat het bestuur

verder kan. We zullen u in de volgende nieuwsbrief vertel len of we dit gaan

doen en hoe dat dan precies zal plaatsvinden.

Mededelingen bestuur

Webinar met directeur KBOPCOB
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zullen we zeker samen oppakken. Zo leerden we om te gaan met het

fenomeen webinar en tegeli jkerti jd konden we horen hoe het op landeli jk

niveau met de KBO-PCOB gaat.

Informatie over het coronavirus vindt u op de websites van de gemeente Ede

en van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mil ieu):
https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Vragen over het coronavirus? Bel dan gratis met 0800-1 351 .

Als u in deze coronati jd behoefte heeft even iemand te spreken, kan dat ook

via de Ouderen-Infol i jn van de KBO-PCOB: het nummer 030-3400600 is

bereikbaar vanaf maandag t/m vri jdag van 9.00 tot 1 7.00 uur.

In het Zorgpunt (Commandeursweg 8A) kunt u terecht voor informatie, advies

en voorl ichting bij woon-, welzi jn- en zorgvragen. Het Zorgpunt is vanwege de

Coronacrisis gesloten, maar wél telefonisch te bereiken: Tel. 06 - 3651 3462.

Verdere informatie vindt u op http: //www.vraagt-u-maar.nl/

Coronatijd

Informatie bestuur PCOB Bennekom

Varia

I Informatie over internet, computer en software kunt u onder meer vinden op

seniorweb (www.seniorweb.nl/thema/internet)

Vri jwil l ige Ouderen Adviseur (VOA) Rineke van Ginkel kunt u bereiken op
031 8 - 41 8 250 en 06 - 2348 1 528.

Heeft u hulp nodig? Kent u iemand die hulp kan gebruiken? Of wilt u gewoon

even praten? Malkander-Ede is nu extra bereikbaar van maandag tot en met

vri jdag tussen 09.00 en 1 6.00 uur via telefoonnummer 031 8-208080.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.malkander-ede.nl



De afgelopen ti jd hebben veel patiënten het ziekenhuis

gemeden uit ‘corona-angst’ en zijn operaties en behan-

delingen uitgesteld. Maar huisartsen en special isten zijn

gewoon bereikbaar voor (spoed)zorgvragen, ook voor

niet-corona gerelateerde patiënten.

De telefooncirkel is een succes; al le deelnemers

wil len voorlopig doorgaan.

Als u ook behoefte heeft om elke dag (behalve op

zondag) even met iemand te bellen of gebeld te

worden, dan kunt u zich alsnog aanmelden bij Leny

Beumer. Telefoon 031 8-41 71 04.
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Van ongeveer 11 0 leden heeft uw PCOB nog geen e-mailadres. Wanneer u

een e-mailadres hebt en het is nog niet bi j onze leden-

administratie bekend, geeft u dat dan binnenkort even

door aan onze ledenadministrateur, dhr. Herman Korblet?

Zijn e-mailadres is: h.korblet@hetnet.nl

Indien dit nog niet is gebeurd, kunt u ook uw telefoonnummer(s) aan hem

doorgeven. Op deze manier kan het bestuur u zonodig snel informeren.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, werd

ons bestuursl id Leny Beumer benoemd als Lid in de Orde

van Oranje Nassau.

Deze eer viel ook te beurt aan dhr. H. Gijsbertsen en

mevr. E. Vermeulen-van Beek, beiden l id van onze PCOB.

Het bestuur fel iciteert ook hen alsnog met deze mooie

onderscheiding.

Als u klachten heeft, aarzel dan niet om contact op te

nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Patiënten zijn welkom!

Lief en Leed

Onze telefooncirkel

Uw emailadres en telefoonnummer




