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Je leven te moeten
herinrichten vergt veel
durf en kracht

Beste lezers en adverteerders van Onder Ons.
Wat een aparte tijd maken we mee. Een tijd waarover wij en onze kinderen en kleinkinderen jaren
later nog zullen praten. Wij gaan er vanuit dat we over een tijdje deze nare periode kunnen afsluiten. We proberen het gezond te houden en ons aan de regels te houden samen.
Onze gedachten gaan ook uit naar die mensen, die persoonlijk met Corona te maken hebben gehad, zelf of in familiekring en vriendenkring. Helaas heerste het virus ook “Onder Ons”. We denken aan hen en leven met hen mee.
Ook wij, als werkgroep Onder Ons, merken de gevolgen. We zijn gewend maandelijks een Onder
Ons uit te brengen. We hebben de redactie die Onder Ons samenstelt, de blaadjes worden gedrukt bij drukkerij Smits. Vervolgens hebben we een groep dames, die de blaadjes in de juiste
volgorde rapen en nieten. Dat doen we in ons gastvrij Gerardushuis bij Anita en Koert. We verspreiden ze vervolgens onder de wijkhoofden en die bezorgen ze vervolgens trouw gratis huis
aan huis in de Walsberg. Kortom een goed lopende machine. En dan in een keer het Coronavirus. Het Gerardushuis op slot, blaadjes rapen en nieten is te riskant voor onze dames. Erg jammer, maar iedereen staat te popelen om weer aan de slag te gaan met ons wijkblad als het weer
verantwoord kan. Maar daar ziet het nog even niet naar uit. En we willen ons uiteraard aan de
officiële regels houden.
Maar we willen via deze nieuwsbrief toch wat van ons laten horen. We willen alle lezers alle
goeds wensen, hou het gezond en help elkaar. Samen is de Walsberg sterk. Een speciaal woord
ook voor onze adverteerders. Dat zijn vaak plaatselijke ondernemers en bedrijven. Ook in deze
tijd hebben die het met het ondernemen extra zwaar. Uiteraard mag iedereen boodschappen
doen, iets kopen of laten maken bij wie hij of zij zelf wil. Maar in deze tijd willen we toch ook extra
aandacht vestigen op onze adverteerders. Ga je boodschappen doen, of iets aanschaffen of laten
maken denk eens aan hen. Ook hierin kunnen we samen sterk zijn.
De werkgroep “ Onder Ons” wenst U lezers en adverteerders het allerbeste en hou het gezond.
Zo gauw als het weer verantwoord is, starten we weer op met ons wijkblad.
Alle goeds van werkgroep Onder Ons.

Kopij voor komende uitgaven.
We hadden graag verslagen van Beachvolleybal, Festival KOZ en schoolverlaters musical vermeld in ons blad, maar helaas.
Zoals het er nu naar uitziet zal zachtjesaan het een en ander weer opstarten.
Het aprilnummer van Onder Ons is te zien op www.walsberg.nl/OnderOns, waarop ook alle
vorige nummers staan
Bij voldoende kopij willen we het julinummer weer uitbrengen, het laatste voor de vakantie
Hierin nemen we dan ook inzendingen van april op.
De vaste rubrieken Doorgeefpen, Mijn Konijn, Pollepel en Uit de school geklapt kunnen ingezonden worden.
Kopij inleveren voor 15 juni per mail naar:
redactieonderons@walsberg.nl

Deze crisis heeft ook een andere kant:
* Het onderwijs heeft alles uit de kast gehaald om de kinderen les te kunnen geven
* Er zal straks minder autoverkeer zijn omdat velen van huis uit zullen gaan werken
* We worden er aan herinnerd dat alles ook
wel heel voortvarend ging, steeds groter,
steeds beter, steeds meer
* Men is zich meer zorgen gaan maken om
de medemens
* We leren kleine dingen weer te respecteren
* Ons eigen land krijgt meer aandacht om
vakantie te vieren
* Men is meer gaan wandelen, fietsen en
sporten op verschillende manieren
* Met het hele gezin zijn we weer spelletjes
gaan spelen
* Zaken die steeds zijn blijven liggen zijn onder handen genomen, vooral opruimen

Zo moeilijk is de Nederlandse taal niet,
je moet alleen maar goed lezen.
Antiloop
Middel tegen diaree
Bedacht Naast bed nummer zeven
Achteraf Min acht
Papier
Zwaarlijvige Ier
Minister
Hele kleine ster
Krakeling Zoon van een inbreker
Profeet
Professor aan tafel
Kaarsrecht Recht om kaarsen te maken
Vertrouwen In het buitenland trouwen
Minimaal Kleine maaltijd
Panama Pa laat Ma voorgaan
Kieskeurig Tand in goede staat
Misleider Priester
Politicus Zoen van een agent
Eileider
Autoritaire kip
Koepon
Nachtgewaad voor rund
Paling
Vader van chinees meisje
Verzuipen Drinken in het buitenland
Theoloog Theo vertelde de waarheid niet
Uitzonderlijk Begrafenisondernemer op reis

