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Beste KBO-leden, 
 
Alweer een nieuwsbrief, waarin we geen verslag doen van onze activiteiten, aangezien het ‘Corona’-
tijdperk nog niet voorbij is. Hoewel de regels vanaf 1 juni aangepast zijn, en op sommige gebieden de 
nodige versoepelingen zijn doorgevoerd, zijn er voor wat betreft de activiteiten, die wij als KBO afdeling 
voor onze leden organiseren nog weinig tot geen echte openingen naar die activiteiten.  
Alle binnen-activiteiten, in ieder geval in de Kajuit,  zijn nog niet toegestaan. Zo er al iets binnen zou 
mogen, is de uitvoerbaarheid daarbij vaak moeilijk (denk aan diners, busreizen) of zelfs onmogelijk. 
Buiten-activiteiten mogen wel weer, maar dan steeds met de bekende regels op het gebied van afstand 
en gezondheid, en dit geldt dan ook voor zaken als bediening, toiletten, etc. Het spelen van het spel jeu 
de boules zou daarbij kunnen, maar de vereniging Wij Liggen wil tot 1 september alleen maar met eigen 
leden spelen. 
 
Daarom heeft het bestuur van KBO Boschweg besloten om tot 1 september geen activiteiten te 
organiseren. Of het daarna wel weer kan……………….dat zullen we moeten afwachten. Natuurlijk hopen 
we dat wel. 
 
Vanwege deze onzekerheid hebben we ook besloten om de reis in het najaar te laten vervallen. Er is nog 
te veel onduidelijk en onzeker om tot het organiseren van zo’n activiteit over te gaan (meestal zijn we 
met 50-60 personen, dus dat vergt nogal wat op het gebied van alles goed regelen). 
 
Ervan uitgaande, dat in het najaar activiteiten weer opgestart mogen en kunnen worden, hopen we, dat 
we dan nog een aantal mooie activiteiten kunnen laten plaatsvinden. 
 
Om jullie, onze leden, toch een blijk van betrokkenheid te geven, hebben we opnieuw een mooie 
wenskaart annex bloemenbon bijgevoegd. Hiermee is het mogelijk om bij bloemenzaak Van Roosmalen 
Creatief  (Vicaris van Alphenstraat 9 in Schijndel) een bloemetje of plant te kopen, of de waarde van de 
bon te gebruiken bij een andere besteding in deze zaak. Bij besteding graag deze bon meebrengen, 
voorzien van uw naam. Hopelijk brengen we hiermee toch een ‘zonnetje’ in huis in tijden van elkaar niet 
of minder kunnen zien en ontmoeten. De bon is geldig tot 31-12 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Leden informatie 
Riet Roovers – van den Heuvel is overleden. Wij wensen Jos en zijn familie veel sterkte met het 
verwerken van dit verlies. 
 
 
 

Rik puzzeltje 

Noord : ♠ 4  5  H  A    ♥ 6                               ♦ 4  5  8       ♣ 3  5  7  8  B 

West : ♠ 7  8  B  V     ♥ 2  A                           ♦ V  H  A       ♣ 9  V  H  A 

Zuid :  ♠ 2  3  6 9 10 ♥ 3  4                            ♦ 2  3  6        ♣ 2  4  6 

Oost : ♠ ----              ♥ 5  7  8  9  10   B  V  H ♦ 7  9  10  B  ♣ 10 

 
Het gaat over een “open misère mét praatje” gespeeld door zuid. Voor de duidelijkheid : alle kaarten liggen 

open op tafel en Zuid probeert geen enkele slag te halen. Zuid komt uit met harten 4. De tegenstanders 

overleggen en proberen Zuid te dwingen toch een slag te halen. Bij goed tegenspel gaat ze dit lukken! De 

vraag is hoe? Oplossingen naar Frans Laenen (franslaenen@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


