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OVERDENKING.
’t Jaar 2020 hebben we achter ons gelaten, daar zullen we nog vaak over praten.
’t Zal opgetekend worden in de analen, ons kinds kinderen lezen hierover dan nog
de verhalen.
Stilletjes gaan de dagen weer lengen, wat zal 2021 weer brengen?
Hopelijk zijn we gauw bevrijd, van dei nare vervelende corona tijd.
En dan de lockdown, moeilijk woord, vroeger nooit van gehoord.
Het brengt wel veel ellende voort, heel de maatschappij wordt erdoor verstoord.
Voor de jeugd is het ook geen kleinigheid, in deze nare coronatijd.
Heel de sport, spel en het uitgaansleven en andere activiteiten ligt aan banden,
zowel in binnen- als buitenlanden.
Eerst waren we met z’n allen actief, nu staan we op non-actief.
We moeten ons er niet blind op staren, er komen weer normale jaren.
Neem van mij aan, het woord “corona” staat of komt in ’t woordenboek staan.
We zijn helaas nog niet coronavrij, het bezorgt ons veel leed in de maatschappij.
Op tv en in de dagbladen wordt ons dagelijks uitgelegd, hoe we ons aan de
voorschriften moeten houden en dat is terecht.
Het schommelt steeds weer van dag tot dag op en neer.
Dan zijn de pieken hoog of weer dalen, menigeen begint er van te balen.
We moeten ons met z’n allen goed aan de voorschriften houwen, dan kunnen we
weldra weer gezellige familiefeestjes bouwen.
Daar wordt door jong en oud al vele, vele weken, drastisch naar uitgekeken.
Met de feestdagen was het geen hand, knuffel of een zoen, met de elleboogtik, daar
moesten we het dit jaar mee doen.
Ondanks de negatieve berichten, waren er ook donkere dagen die velen voor ons
kwamen verlichten.
O.a. de familie en buren waren en zijn nog steeds attent, we worden heel vaak
verwend. Door een kaartje, bloemetje of dies meer, ondanks de corona doen ze dat
keer op keer.
De buurthulp was en is steeds paraat, met hulp of een praatje hoe of het gaat.
Af en toe krijg je door het lijntje, een opbeurend, bemoedigend seintje.
Het houdt niet op, van onze buurtvereniging, Wissel, KBO, Hulp in nood en het
gilde, kregen we een leuke attentie, daarmee waren we erg blij.
Laatst but not least op deze bladzijde wil ik een extra woordje weiden. Ik vernoem
jullie wel als leste, maar voor ons zijn jullie de beste. De ziekenbezoekgroep, stond
namelijk wel acht keer op de stoep.
Met lekkernijen of lectuur, daarmee konden we ons vermaken menig uur.
’t Zestal, onder goede leiding van Han, maakte er iedere keer weer iets leuks van.

Puzzelen, moppentrommel of kleuren, jullie probeerden ons steeds op te beuren.
Het is waarachtig geen kleinigheid, jullie maakten vele overuren in de coronatijd.
Daarom een driewerf, chapeau, chapeau, chapeau voor jullie allemaal, hiermee
eindig ik mijn verhaal.
In 2021 zingen we met z’n allen, we zijn bevrijd van die nare coronatijd.
Groetjes van Ikke.
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 23/1: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor het welzijn van de
parochie.
Mededelingen:
• Er is dit jaar geen Eerste Communieviering in april of mei. De
aanhoudende beperkingen staan een gezamenlijke voorbereiding in de
weg.
• Ouders die gemotiveerd zijn kunnen hun kind zelf thuis voorbereiden om
in september de Eerste Communie te doen. De overigen worden
uitgenodigd om vanaf november aan te sluiten bij de
Communievoorbereiding voor 2022.
• De overgebleven communicanten van 2020 die de lessen hebben gevolgd
maar hun Eerste Communie hebben uitgesteld, bieden we een Eerste
Communieviering aan in juli, onder de dan geldende voorwaarden.
• Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met het
parochiekantoor.
OLDSTARS WALKING KORFBAL.
Ook korfbalvereniging KVC wil starten met OldStars walking korfball in
2021 in de kernen Casteren, Duizel, Hapert, Hoogeloon en Netersel e.o.
Korfbalvereniging KVC uit Hapert heeft de ambitie om in het voorjaar van 2021 te
starten met OldStars walking korfball.
Wat is OldStars walking korfball?
Met OldStars walking korfball biedt KVC in samenwerking met het KNKV een
aangepaste spelvorm aan voor korfbal op latere leeftijd. De belangrijkste
aanpassingen zijn niet rennen, op 1/4 van het veld in de breedte, 4 tegen 4, schieten
mag altijd en niet springen bij schieten. Deze aangepaste spelvorm is uitermate
geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen
blijven bewegen. Deze spelvormen staan onder begeleiding van een OldStars
begeleid(st)er en/of trainer. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich
voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+.
Heeft u interesse in deelname en/ of wilt u op de hoogte worden gehouden? U hoeft
alleen zelf te zorgen voor goede sportschoenen en makkelijk zittende kleding.
De komende periode wil KVC kijken of er interesse is bij ouderen om hier aan te
mee doen. Heeft u interesse om mee te doen, zin om te helpen bij de organisatie of
heeft u vragen?
Stuur dan een e-mail naar c.kieneker@kvckorfbal.nl

