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Gelukkig zijn er met ingang van woensdag 19 mei jl. meer versoepelingen van de 
coronamaatregelen van de overheid en kunnen we eindelijk op korte termijn enkele activiteiten 
weer opstarten. 
Uiteraard blijven voorlopig onderstaande algemene spelregels voor alle activiteiten van toepassing  
 
Als je koorts hebt, moet hoesten of een loopneus hebt, blijf dan thuis. 
Houd ten alle tijden 1,5 m afstand van elkaar. 
Ga thuis even naar het toilet, voordat je naar ’t Veerhuis komt – dit voorkomt onnodige 
bewegingen. In ’t Veerhuis zijn diverse looproutes aangegeven, wijk hier niet van af. 
Bij de ingang van de ruimte van de activiteit staat desinfecteringsgel, het is verplicht deze te 
gebruiken. Ga na het betreden van de activiteitenruimte zo snel mogelijk op een gereedstaande 
stoel zitten en blijf ook tijdens een pauze gewoon op je stoel zitten. 
Het horecadeel van ’t Veerhuis blijft nog gesloten. Het is wel toegestaan om na afloop van een 
activiteit buiten op het terras, met in achtneming van de geldende horecaregels nog wat te 
drinken. 
Het verlaten van de activiteitenruimte om bijvoorbeeld te gaan roken is niet toegestaan – dit 
voorkomt onnodige bewegingen. 
Hoog nodig toiletbezoek is wel toegestaan. 
Bestuursleden zullen met regelmaat controleren of alles volgens afspraak verloopt.  

Voor je agenda: 

Zo als  jullie verder in deze nieuwsbrief kunnen 
lezen starten we binnenkort gelukkig weer enige 
activiteiten op. 
Wij blijven de ontwikkelingen ten aanzien van 
de versoepelingen nauwlettend volgen. Zodra er 
ruimte wordt geboden, zullen we waar mogelijk 
de activiteiten als handwerksoos, bingo, kaarten 
koersbal en sjoelen al dan niet in aangepaste 
vorm opstarten. Wij houden jullie op de hoogte 
 

Van de redactie: 
 
Deze maand zijn we blij 
verrast met diverse 
inzendingen voor onze 
nieuwsbrief. Zelfs zoveel 
dat we niet alles konden 
plaatsen. Ik zou zeggen ga 
zo door. Als U iets wilt 
vertellen, een berichtje wilt 
delen met al onze leden,  
uitgewerkt of 
handgeschreven stuur het 
dan per email naar Trudie 
Hoogstraten of deponeer 
het bij haar in de 
brievenbus. Haar 
adresgegevens staan 
onderaan in deze 
nieuwsbrief. 
 

Ledenmutaties 
Overleden: 
09-05-2021 Mw. D. van Steen-Hopstaken; 91 jaar 
18-05-2021 Dhr. R. Hoogstraten, 72 jaar 
Op dit moment hebben we 425 leden 

Van het bestuur – gedeeltelijke opstart  activiteiten 
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Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen zich conformeert aan bovenstaande spelregels. Leden die 
bewust deze spelregels overtreden zullen door de gastheren, gastdames of bestuursleden worden 
weggestuurd. Welke activiteiten starten op korte termijn?  
 
Gym 
De gymclubs starten weer op respectievelijk op woensdag 2 juni en donderdag 3 juni van 9.15 uur 
tot ca. 10.15 uur. Voor alle deelnemers wordt op ruime afstand van elkaar een stoel gereedgezet. 
 
Biljart 
Het biljarten start weer vanaf dinsdag 25 mei a.s. op alle werkdagen van 09.30 – 16.00 
In de biljartruimte staan 3 biljarts – hiervan mogen voorlopig alleen de twee buitenste biljarts (1 en 
3) worden gebruikt. 
Zoals gebruikelijk kunnen in de voormiddag de recreanten spelen en na de middag de biljarters. 
Maximaal worden per biljart 4 personen toegelaten, dus totaal 8 personen tegelijk. 
Te voren dienen spelers tijdblokken te reserveren bij het clubbestuur. 
Tijdblokken: 9.30 - 10.30 uur / 10.45 uur - 11.45 uur / 13.30 uur - 14.30 uur / 14.45 uur - 15.45 uur 
Na gebruik van het biljart dient de ploeg die gespeeld heeft de banden van het biljart en de 
gebruikte keuen van de vereniging met aanwezige reinigingsdoekjes te ontsmetten. 
 
Jeu de Boules 
De jeu de boules begint weer op dinsdag 25 mei a.s. van 18.30 – 20.00 
Er kan met 2 ploegen van 7 leden gespeeld worden. 
Er zijn 3 banen naast elkaar, als we de middenbaan vrijhouden hebben we voldoende afstand 
tussen de 2 ploegen. 
1 persoon in de ploeg meet, zodat we altijd voldoende ruimte tot elkaar houden. 
 
Fietsen   
De fietsploeg start weer vanaf dinsdag 1 juni a.s. van 13.00 – 16.00 uur 
 
Wandelen   
Hoewel er vorig jaar voor de coronamaatregelen minimale deelname was voor het wandelen 
willen we proberen toch weer op te starten op donderdag 3 juni van 09.00 – 10.30 uur 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
Jan en Lia van Oosterhout zijn beiden op  
26 april jl. benoemd tot Lid in de orde 
van Oranje-Nassau en zijn hiermee, 
namens de KBO gefeliciteerd door onze 
voorzitter Frank Frik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lintje voor Lia en Jan van Oosterhout 
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DPG media, uitgever van Libelle en Margriet, heeft ons gratis een aantal exemplaren aangeboden van een 
“Special over het Koningshuis” om uit te delen onder leden van de KBO. Wil je in het bezit komen van 
zo’n schitterend exemplaar neem dan contact op met onze secretaris Jan Broos tel: 0165-511848 e-mail: 
ogsecretariaat@hotmail.com  
 
 
 
Het donker breidt zich langzaam uit   Maar de lichtstraal laat het er niet bij zitten 
En laat de avond komen gaan   En is heel stiekem weer opgewarmd 
Ze geniet dat ze de sterkste is   Ze komt weer tevoorschijn aan de horizon 
En laat het licht in zijn hempje staan   En wordt door het ochtendgloren omarmd 
 
Nu is de gure nacht begonnen   Ze doet de aarde weer verlichten 
De vogels schuilen in de bomen   En wekt iedereen weer tot leven 
Het donker lacht ze allemaal uit   Ze laat zich door het donker niet kisten 
En laat het diepe donker komen   Zo kan ze iedereen weer licht en zonneschijn  
       Geven. 
Ze wil het nu nog laten waaien    
En vraagt om hulp aan de gure wind 
Zo heeft het donker wat zij hebben wil 
En is zij zeker blij gezind    Ingezonden door Toine Derene 
 
 
 
Beste KBO leden, 
 
Ik ben Justin Vriens en ben op dit moment met mijn afstudeerstage bezig bij KKM & Van der Linden 
makelaars in Hoeven. Hier doe ik onderzoek naar de mogelijkheid tot het splitsen van grotere huizen. 
Op deze manier hopen we de krapte op de woningmarkt tegen te gaan en tegelijk te voorzien in de 
behoefte van steeds meer senioren om gelijkvloers te gaan wonen. 
Zo zou u bijvoorbeeld in uw eigen huis kunnen blijven wonen, maar dan gelijkvloers. 
Bovendien zorgt een bovenwoning die u kunt verhuren of verkopen voor extra inkomsten voor uw 
pensioen. 
Als u de enquête op de computer in wilt vullen komt u via onderstaande link bij een korte enquête over dit 
onderwerp. 
Het doel van de enquête is om een beeld te krijgen  van het draagvlak/de interesse voor de splitsing van 
woningen.       
https://forms.gle/ayBE3W2uYmuzC6haA 
Vult u de enquête liever met de hand in? Ook geen probleem! 
U kunt ons kantoor bellen op telefoonnummer 0165 319 319. 
Als u aangeeft dat u de enquête graag in wil vullen sturen wij deze per post naar u op. 
Ieder antwoord helpt mij een stapje verder richting mijn diploma. Helpt u mij afstuderen? 
Alvast hartelijk dank voor uw tijd! 
 
Met vriendelijke groet, 
Justin Vriens 

Special- Koningshuis 
 

Enquête afstudeerstage 
 

Dag en Nacht 
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De oplossing van de puzzel van mei was “VOGELNESTJE”  
We ontvingen 23 goede inzendingen. Onder deze inzenders is een DA kadobon verloot. De winnaar 
hiervan is N. van der Meer.  Hartelijk gefeliciteerd. We hopen dat we voor onderstaande nieuwe puzzel van 
juni/juli weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. Veel plezier ermee. 
 
De nieuwe oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 15 Juni a.s. door:  schriftelijk in de bus te doen bij: 
Trudie Hoogstraten  Veerkensweg 11 Vermeld bij de oplossing uw NAAM – Tel.nr. – ADRES.  
U kunt de oplossing ook mailen naar: kboogledenadm@gmail.com 
Uit de inzendingen zal een prijswinnaar worden getrokken die een leuke attentie krijgt. De uitslag zal in de 
volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 
 
Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 
20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 
29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk  
41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling  
53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 
67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 
 
Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de 
wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. 
boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 
31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder  
43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour  
55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente 
(afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 

 
 
 
 
 
 
 
Breng letters uit de puzzel 
over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 
 
 
 
 
 

Puzzel van de maand 
 


