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Vanuit het bestuur
Corona protocol KBO-Brabant:
Voor de groep thuiswonende kwetsbare ouderen
geldt dat sinds 1 juni groepsvervoer mag worden hervat en dat de 
dagbesteding en activiteiten maximaal opgeschaald mogen worden 
binnen de RIVM-richtlijn:
- houd 1,5 meter afstand;
- vermijd drukte;
- was vaak je handen;
- bij verkoudheidsklachten blijf je thuis;
- ben je ook benauwd of heb je koorts dan blijven alle huisgenoten
  thuis.

Algemene ledenvergadering KBO-HEB
Wanneer de maatregelen niet opnieuw aangescherpt hoeven te 
worden, willen we de ALV houden op woensdagmiddag 14 oktober 
2020.  
                   
Sportdorp Hilvarenbeek
Na het succes van vorig jaar wordt dit jaar de 2e Nationale 
Sportweek in de gemeente Hilvarenbeek georganiseerd van 18 t/m 
27 september 2020.
Omdat veel mensen in deze tijd minder aan sport en bewegen 
hebben gedaan, zal de Nationale Sportweek ook voor alle 
leeftijdsgroepen zijn. 

Vier gangen diner                                                                              
Dinsdag 16 juni: Kookgenoten          
Reserveren: dhr. H. Worms 013 5055846  info@kook-genoten.nl
Aanvang: 18:00 uur, € 18,--  Excl. drankjes.
Dinsdag 14 juli: ‘t Schouwke
Reserveren: Imke Zeebregts 013 5053554 info@tschouwke.nl
Aanvang: 18:00 uur, € 18,--  Excl. drankjes.
In geval van verhindering graag ook even een telefoontje naar het 
restaurant.

mailto:info@kook-genoten.nl
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Activiteiten KBO Hilvarenbeek
Jeu de Boules
Dinsdagmiddag 30 juni starten wij weer met het Jeu de Boules.
Vanwege de corona en de daarmee gepaarde voorschriften zal de 
organisatie wat anders zijn.
De speelmiddagen zijn dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
Op elke middag mogen maximaal 20 tot 25 personen deelnemen.
Op  dinsdagmiddag 30 juni en donderdag 2 juli beginnen wij om 13.00 
uur.
Allereerst worden dan de nieuwe regels uitgelegd.
Middels onderstaande strook of via de mail kunt U aangeven op welk 
dagdeel U wenst te spelen, dinsdagmiddag of donderdagmiddag.
De organisatie kan hiermee rekening houden bij het maken van een 
indeling.
Mocht het noodzakelijk zijn dat de indeling afwijkt  van de opgave  in
verband met teveel deelnemers op een middag wordt hierover met 
betrokkene overleg gepleegd.
Hoort men niets meer van de indeling dan is de aanmelding zoals die 
is gedaan akkoord.

Er wordt gebruik gemaakt van een knipkaart bij het betalen van 
consumpties. Een knipkaart kost € 10,00.
Dit bedrag moet worden voldaan bij inschrijving, niet aan de bar.
Men moet thuis blijven en niet naar het jeu de boules komen bij 
ziekteklachten zoals verkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen en 
koorts.
Deze regel is zeer belangrijk en mag niet overschreden worden.
De overige spelregels worden de eerste keer kenbaar gemaakt en 
worden ook goed zichtbaar opgehangen.
Graag aanmelden via onderstaande invulstrook voor 20 juni  en 
inleveren bij Paul Buiks, Nicolaas Busiusstraat1 of per mail 
paulbuiks@hotmail.com 

Onderstaande persoon wenst deel te nemen aan het Jou de Boules

Tel.nr:

Dinsdag of donderdag (doorhalen op welke dag je niet wil spelen)

mailto:paulbuiks@hotmail.com
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Wandelen
Op dinsdag 30 juni gaan we het wandelen  weer opstarten,
We vertrekken bij de kerk op de
Vrijthof om 10.00 uur en houden de
onderlinge afstand aan van 1.5 meter.
We gaan nu niet naar de bossen i.v.m.
het ongedierte.
Op vrijdag 3 juli start de vrijdaggroep
om 9.30 uur in de Apollostraat. Ook
hier gelden de richtlijnen zoals
hieronder vermeld. 

Velocitas
Met fietsen starten we op 1 juli. We vertrekken om 13.30 uur bij de 
kerk op het Vrijthof. Iedereen is voor zijn eigen gezondheid  
verantwoordelijk.

Bij al deze activiteiten: 

houd afstand van 1.5 meter 

bij verkoudheidsklachten als neusverkouden, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, of temperatuurverhoging 

blijf thuis!!!!!!!
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Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 
aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 
27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een 
zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 
afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 
57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 
67 slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 
73 naaktloper.
Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 
nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 
projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 
herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 
afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 
bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 54 open ruimte 55 
woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 
scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage.


