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Vanuit het bestuur 
 
Beste leden van KBO-HEB, 

In deze nieuwsbrief zult u merken dat er 
nog steeds geen activiteiten kunnen 
doorgaan. Dit allemaal door de maatregelen 
die genomen zijn in verband met het 
coronavirus.  
Als bestuur vinden we dit erg vervelend, maar we zijn eraan gebonden en 
kunnen er niets aan veranderen. 
Wel vinden we het belangrijk om u te laten weten, dat we ons verbonden 
voelen met u, die steeds maar thuis moet blijven en o zo graag weer eens op 
pad zou willen gaan.  
Mocht u vragen hebben of eens met iemand willen praten, kan dat natuurlijk 
altijd.  
We willen u allen toch hele fijne kerstdagen toewensen en alle goeds voor 
het nieuwe jaar. 
Samen komen we hier doorheen; houd moed! 
 
Activiteiten 
 
Alle binnenactiviteiten liggen tot minimaal eind dit jaar stil.  Afhankelijk van de 
maatregelen voor de komende tijd passen wij onze activiteiten en tijden aan. 
Houd daarom ook de Hilverbode en andere media in de gaten voor nieuwe 
richtlijnen! 
Tai Chi buiten 
Voor tai chi buiten is de laatste bijeenkomst geweest op 15 december.  
Deze start weer op 5 januari 2022 op het jeu de boules terrein. 
Aanvang 10.15 uur. 
Velocitas 
Onze fietsclub deelnemers hebben besloten om ook dit jaar niet meer op 
woensdag te fietsen. Ook de kerststallenroute, die gepland stond, gaat niet 
door. 
Wandelen 
Het wandelen gaat wel door, maar afstand houden blijft wel een vereiste. 
Bingo 
Er staat een bingomiddag gepland op 2 februari 2022 in de Elckerlyc. 
Afhankelijk van de richtlijnen moeten wij het nog even afwachten. U kunt het 
alvast in uw agenda zetten. 
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Cultuur en educatie 
 
Ook de mensen in de Werkgroep Educatie/Cultuur gaan ervan uit dat eens 
op ’n dag weer de mogelijkheid ontstaat leuke, interessante momenten te 
organiseren.  
Intussen is er ’n aantal reacties gekomen op de eventuele voortgang van de 
cursus Spaans en de bijeenkomsten rondom het Stamboomonderzoek; we 
hopen dat beide activiteiten in het komende voorjaar weer actief kunnen 
worden gepland. Mocht u misschien ook nog belangstelling hebben, meld 
dat dan even aan cptvennix@gmail.com. Dan wordt u op de hoogte 
gehouden van de verdere organisatie. 
Helaas kon vanwege de veranderde regelgeving de Opera-dag niet 
doorgaan, maar ook dat zal straks weer geregeld worden, net als de muziek 
gerichte activiteiten. 
Ervan uitgaande dat u ondanks alles toch leuke kerstdagen heeft en ’n mooi 
begin van het nieuwe jaar, zullen wij blijven proberen interessante activiteiten 
voor u te regelen.  
 
Filosofie 
 
De afgelopen jaren hebben we diverse pogingen gedaan een volledige 
nieuwe cursus filosofie op te starten of een eerder onderbroken cursus te 
hervatten.   
Helaas waren de corona-maatregelen of omstandigheden van dien aard 
dat we daar niet aan konden voldoen. Ondanks die ervaring blijven we hopen 
dat het eens goed gaat komen.  
In overleg met de docenten hebben we het voornemen om medio 
februari, op donderdagochtend, weer van start te gaan.    
En dan niet zoals we eerder van plan waren met een herstart van een eerder 
besproken thema, maar met een geheel nieuwe  cursus van 6 bijeen-
komsten.  
De docenten zijn druk bezig met de voorbereiding hiervan en zodra er meer 
van bekend is brengen we u op de hoogte via de nieuwsbrief. 
De cursus wordt - bij voldoende belangstelling - zowel in het voor- als in het 
najaar gegeven. Per cursus is 16 het maximale aantal deelnemers.  

De cursisten die we in de twee afgelopen jaren herhaaldelijk moesten 
teleurstellen door de uitval van lessen krijgen als eersten de kans zich in te 
schrijven.  
Zij worden hiervoor in de maand december per mail benaderd.   
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Laten we hopen dat we het nieuwe jaar gezond en wel kunnen beginnen en 
begrip en respect kunnen blijven opbrengen voor alle maatregelen die nodig 
zijn ten gunste van en voor het behoud van onze gezondheid. 

Met een hartelijke groet,  
Els de Bruijn.  
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Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 
knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees 
Kampioenschap 25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 
buislamp 34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 
tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 
grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. 
bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het 
toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 
voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 
15 traag 17 deelteken 18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 
dierentuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 
kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel 
v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 
ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte. 


