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Kerst'viering' 2020.
Zoals eigenlijk al veel eerder aangegeven, was het niet mogelijk aan het
einde van het vorige jaar onze min of meer traditionele Kerstviering te
houden. Heel vervelend………maar wat doen we er dan mee?
Binnen de werkgroep, en met ook andere bestuursleden, is regelmatig
overleg gevoerd, gericht op die vraag. Verschillende alternatieven zijn
daarbij de revue gepasseerd. Er is best ’n tijdje over nagedacht en dat bleek
niet zo eenvoudig vooral ook omdat de coronaregels nogal eens veranderden.
Daardoor moesten we ook met de op tafel liggende alternatieven telkens
weer ’n vorm van aanpassing regelen of ’n totaal nieuw idee proberen vorm
te geven.
Dan…..enkele weken voor het echt zover was
hebben we toen binnen de werkgroep de knoop
doorgehakt en alles op alles gezet om het idee
van het kleine Kerstpakketje geleverd op alle
KBO-adressen, verder vorm en inhoud te geven.
Snel hebben we toen plaatselijke winkels en
bedrijven benaderd om in overleg tot iets leuks
te komen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar, want we moeten ook rekening
houden met de verpakking, het kostenplaatje, de opslag van de aangeleverde
producten en natuurlijk met de verdere organisatie. Hoe gaan we dat in 850
tasjes verpakken, wie gaat dat doen, waar kunnen we dat doen en hoe gaan
we dan zorgen voor de juiste manier van aanleveren?
Kortom, best wel veel vragen maar gelukkig bleek het best wel mogelijk voor
al die vragen ’n oplossing te vinden. Ondanks de coronaregelgeving mochten
we, na overleg met de leiding van Elckerlyc en met de gemeente, toch
gebruik maken van de grote theaterzaal. Daardoor konden we dat regelen op
de juiste afstand en konden we alles goed plaatsen zodat de verschillende
vrijwilligers die meehielpen geen extra risico liepen.
Verder konden we alle tasjes daar laten staan, op naam gereserveerd voor de
andere vrijwilligers die de dag later konden beginnen met de bezorging.
Misschien is het zo dat het niet voor de volle 100% perfect verlopen is maar
we denken er wel in geslaagd te zijn op deze manier heel veel van onze
leden ’n positief signaal te hebben kunnen geven in ’n tijd die nou niet
overloopt van geweldige activiteiten. Ondanks dat…..het ga U goed, blijf
gezond!
Namens de Werkgroep Kerstviering.(Liesbeth Noordermeer, Ineke v. Riel,
Cor Vennix.)
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Vanuit het bestuur
U las zojuist het verhaal van de kerstwerkgroep van het afgelopen jaar.
Wat hebben zij een werk verzet. En niet alleen zij, maar daarnaast nog eens
een heleboel enthousiaste, vrijwillige leden, die hebben geholpen om dit
project tot een fantastisch einde te brengen.
En dat werd zeer gewaardeerd door onze leden, bij wie aangeklopt werd om
het mooie kerstpakketje aan te bieden. Met een brede lach, verbazing en
een zeer hartelijk dankjewel werd het kerstpakketje in ontvangst genomen.
Vele complimenten komen toe aan de werkgroep, die alles heeft uitgezet.
Door de samenwerking met veel leden hebben we als KBO-HEB op een hele
speciale manier onze leden toch een Zalig Kerstfeest kunnen wensen.
Wat bijzonder hoe we in deze tijd als KBO-HEB kunnen laten zien waar we
samen sterk in zijn.
Hopelijk helpt het u allen om het nog een tijdje vol te houden zonder
activiteiten met de bijbehorende contacten.

Activiteiten
Zoals jullie wel bekend zal zijn, zijn de coronamaatregelen met 3 weken
verlengd. Dat houdt in dat wij ons ook aan deze maatregelen zullen houden.
Voorlopig zullen er geen groepsactiviteiten plaatsvinden. Men kan altijd
individueel een activiteit ondernemen, zodat men toch enigszins in beweging
blijft, maar hou je ten alle tijden aan de voorschriften die zijn opgelegd.
Houd verder de berichtgeving in de gaten via Hilverbode of nieuwsbrief.
DE BELCIRKEL VAN KBO HEB
Wilt u liever met een “vertrouwd gezicht” bellen, dan kunt u voor een
praatje ook terecht bij onze eigen
bestuursleden:
Cees van Hoof
tel. 06 5364 6275
Liesbeth Noordermeer
tel. 06 1366 7152
Wijnand Bles
tel. 06 2027 6140
Ad Broeders
tel. 06 5393 3572
Ineke van Riel
tel. 06 1274 3966
Paul Buiks
tel. 06 2443 0298
Piet Kuijpers
tel. 06 5361 7981
Cor Vennix
tel. 06 4027 5996
Samen komen we hier doorheen; houd moed!
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in
Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20
burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan
31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39
watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze
van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks
bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66
rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73
doktersvoorschrift.
Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per
persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15
deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap
21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33
Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45
verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55
woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68
ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid.
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BEJAARDEN
BESTUUR
BILJARTEN
BOSSEN
BRABANT
BUITENLUST
BUSREIS
DANSEN
FIETSEN
GELUK
GEZELLIG
GROENE POORT
GYMCLUB
HANDWERKEN

INFORMATIE
JEU DE BOULE
KAARTEN
KBO
KERK
KERSTVIERING
KIEVITSHOF
KNUTSELEN
KOFFIE
LANDHORST
LEDEN
NIEUWS
ONS
ONTMOETEN

OUDEREN
PEELVREUGD
PEELWERKER
PIONIERS
PUZZELS
SJOELEN
STEK
STICHTING
TURFSTEKEN
VLAG
VOORZITTER
WANDELEN
WEBSITE
ZORG
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