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Voorwoord

In de twee laatste nieuwsbrieven was de toon enigszins deprimerend in verband met 
de coronacrisis die ons normale leventje behoorlijk overhoop heeft gehaald.
Plotseling worden we geconfronteerd met allerlei opgelegde regels en beperkingen. 
Voorzieningen waar we normaal konden samenkomen en elkaar ontmoeten gaan van 
de ene op de andere dag dicht, de eenzaamheid komt op ons af. Onzekerheid voor ons 
allemaal en niemand die kan vertellen wanneer hier verandering in komt.
We volgen trouw de berichten van de regering, eerst de strenge maatregelen en nu, 
na enkele maanden, de langzame versoepeling.
Ook in deze nieuwsbrief valt er wat positiefs te melden met de beperkte mogelijkheid 
om elkaar in enkele activiteiten weer te ontmoeten. Na ontvangst van een aankon-
diging van heropening van het ontmoetingsplein van de gemeente hebben we met 
enkele personen de mogelijkheden en de restricties bestudeerd en zijn tot plannen 
gekomen. Samen met de beheerder Marja hebben we nog enkele details doorgespro-
ken. In dit blad wordt u uitgebreid op de hoogte gebracht onder welke strikte regels 
we in het 
Ontmoetingsplein “ De Schakel” weer terecht kunnen.

Naast deelname aan enkele activiteiten wordt spontaan binnenlopen voor een kop 
koffie of thee alleen mogelijk indien de bezoeker zich direct meldt bij de beheerder, 
die vervolgens de naam en telefoonnummer van de bezoeker noteert en antwoorden 
wenst op enkele noodzakelijke vragen.
Zowel ons bestuur als de beheerder en de medewerkers staan voor een geheel andere 
vorm van organisatie en bij voorbaat wordt om ondersteuning en begrip van u kant 
gevraagd. Laten we in goede samenwerking proberen om er het beste van te maken. 
In dit nummer mist u nog steeds een agenda maar wel is gekozen om u nogmaals de 
kans te geven om te puzzelen.
De uitgave van het blad “ONS” is in juni het laatste voor de vakantie en dit betekend 
ook dat deze nieuwsbrief pas een vervolg gaat krijgen in augustus. Mochten er echter 
ontwikkelingen zijn dat het  nodig is tussentijds met u te communiceren, zoals bijvoor-
beeld, wel of geen vakantiesluiting van “De Schakel”, dan gaan we proberen om u toch 
op een of andere manier in te lichten.
Rest mij alleen nog u , ondanks bepaalde beperkingen, toch een plezierige hervatting 
van de activiteiten te wensen.
En voor de vaders een goede Vaderdag en mocht u al vakantieplannen hebben in 
Nederland of daarbuiten een fijne tijd gewenst en de dringende boodschap: laat het 
virus geen vat op u krijgen en blijf gezond.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven
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25 6 61 31 72 40 28 1 58 73Breng	letters	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

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.	

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65 66 67 68

69 70 71

72 73

www.puzzelpro.nl©

25 6 61 31 72 40 28 1 58 73



33

KBO Volkel-

Activiteiten protocol juni 2020     
KBO afdeling Volkel

Nu we weer in de gelegenheid worden gesteld om enkele activiteiten te laten  plaats-
vinden in gemeenschapshuis “De Schakel”, kan dit alleen als we onderstaande regels 
in acht nemen. Gezien de strenge maatregelen die ons van hogerhand zijn opgedragen 
waarbij een van de belangrijkste: de 1,5 meter verordening is het niet mogelijk om te 
kaarten. Het risico op besmetting via gebruiksmiddelen bij het spel sjoelen (het aantal 
sjoelschijven in combinatie met diverse gebruikers) is van dien aard dat ook deze 
activiteit voorlopig niet is toegestaan. Met een korte inventarisatie zal onder de leden 
van het koersballen gevraagd worden naar interesse voor deze activiteit, welke na een 
positief besluit ook zal gebeuren in de grote zaal en met de nodige restricties.

Voor de andere activiteiten geven we hierna per onderdeel aan waar we rekening 
mee moeten houden:
In samenspraak met de beheerder, wordt er gestreefd naar een aanvangsdatum van 
dinsdag 16 juni a.s. (dit in verband met fysieke aanpassingen binnen het gebouw en 
aanwezigheid van desinfecterende materialen)
Voor alle activiteiten gelden voor iedereen uiteraard de bekende basisregels:
•  Bij klachten, zoals, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of       

verhoging/koorts, blijft u thuis.
• U houdt 1,5 meter afstand (2 armlengtes) ten opzichte van een ander.
• U wast regelmatig u handen.
• U hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog.
• U schudt geen handen.

Kienen.  (zal plaatsvinden in de grote zaal van “De Schakel”)
Voordat we definitief besluiten om het  weer te laten plaatsvinden is besloten 

om op dinsdagmiddag 16 juni, aanvang 13.30 uur eerst een informatiemiddag te 
houden waarbij geïnventariseerd wordt naar de behoefte en we uitleg kunnen geven 
over de wijze waarop deze activiteit op een verantwoorde manier kan doorgaan.
Indien er positief wordt besloten streven we ernaar om op dinsdag 23 juni te begin-
nen om 13.30 uur met kienen.
Aanmelden bij de contactpersoon, Sjaan van Asseldonk, voor zowel de informatie- 
middag als latere deelname aan de activiteit is strikt noodzakelijk en een deelnamelijst 
dient tijdig vooraf aan de beheerder worden voorgelegd.

Jeu de Boules:
Een activiteit die buiten plaatsvindt waarbij, naast de bovenstaande algemene 

regels nog wordt toegevoegd:
• De coronacontactpersoon is Herman Hermans. vervolg op pagina 5



Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April, mei en juni

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m vrijdag    09.00 – 19.00 uur
Zaterdag             09.00 - 18.00 uur
Zondag              10.00 - 14.00 uur

KBO Volkel- Contacten voor activiteiten 

Kienen  Sjan van Asseldonk Hermelijnstraat 11 tel. 0413 273137

Fietsen Frans van Boxtel Hogerandweg 14a tel. 0413 273696

Jeu de Boules Herman Hermans  Kroatenstraat 3 tel. 0413 275277

Biljarten  Martien van Dooren   Nieuwstraat 24 tel. 0413 302561

Sjoelen Sjaantje van Kessel  Maatseheistraat 4a tel. 0413 274324

Koersbal Tonny Wijdeven Liessentstraat 24 tel. 0413 272946
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•  Voor aanvang behoort u als deelnemer uw gegevens op te geven bij Herman, die 
daarvan een lijst samenstelt voor de beheerder.

• Uw dient zelf te zorgen voor eigen spelmateriaal ( ballen).
•  Indien u gebruik wenst te maken van het toilet in het gebouw meldt u dit bij Her-

man of de beheerder. ( Let op aparte regels voor gebruik toilet, zie verder).
•  Indien u gebruik wenst te maken van drank, dient u dit zelf af te halen aan de bar 

en af te rekenen middels contactloze pinbetaling. 
•  Consumpties mogen uitsluitend genuttigd worden , zittend aan een tafeltje, dus 

niet, staand en los in de hand.
•  Het spel wordt gespeeld op woensdagmiddagen mits het weer het toelaat vanaf 

13.00 uur.
• Er wordt geen algehele competitie opgezet.

Biljarten:
•  Op dinsdag – en donderdagmiddag ( met streefdatum voor start 16 juni) kan van 

13.00 uur tot 17.00 uur gebiljart worden.
•  Tonnie Manders en Herman Hermans zijn de twee coronacontactpersonen die  

zorgen voor een  verplicht gestelde deelnemerslijst voorafgaand aan de activiteit. 
(zij gaan uit van de standaard ledenlijst van de biljartclub) Hierop wordt later     
vermeld wie er ook werkelijk heeft deelgenomen.

•  Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een eigen biljartkeu en eigen krijt. 
(eventueel te koop bij Herman Hermans, prijs 1 euro)

•  De biljartruimte is uitgebreid met de aanliggende huiskamer, waar deelnemers op 
aangepaste wijze kunnen plaatsnemen totdat zij aan de beurt zijn om te kunnen 
spelen.

•  Met in acht name van diverse regels kan er op twee biljarts worden gespeeld, dus 
een groot biljart en een klein. 

•  Zowel de onderlinge competitie als de regiocompetitie wordt voorlopig nog niet 
vervolgd. Hopelijk krijgen we in september nieuwe mogelijkheden.

• Een partij wordt gespeeld door twee deelnemers.
•  Iedere vrije partij bestaat uit 20 beurten, waarbij de stand en het aantal beurten 

zelf wordt bijgehouden op de mechanische scoreborden.
• De volgorde van binnenkomst is tevens de volgorde van deelname.
•  Bij aanvang van iedere partij worden de ballen ontsmet en daarna uitsluitend 

verplaatst met de aanwezige ringgrepen.
• Na afloop van elke partij wordt ook het scorebord ontsmet.

vervolg op pagina 7
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Oplossing puzzel 
van vorige maand

Nog enkele algemene richtlijnen specifiek voor MFA Volkel.

•  In het gebouw zijn looplijnen aangeduid dus met een ingang en een andere uit-
gang.

•  Bij binnenkomst wordt geacht aanwezige desinfecterende gel te gebruiken en er 
zijn wegwerp handdoekjes aanwezig met een prullenbak.

•  Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe, maar indien nodig kan 
men een jas of vest aan de eigen zitplaats hangen.

•  Toilet kan door maximaal een persoon per keer worden gebruikt. (Deelnemers   
biljarten gebruiken de toiletgroep in de commerciële ruimte en boulers het       
centrale toilet.

•  Consumpties mogen alleen zittend gebruikt worden aan een tafel, dus niet staand 
en kunnen uitsluitend  contactloos per pin betaald worden.

•  Op de bar is een scherm aanwezig zodat contact tussen medewerkers en bezoekers 
wordt vermeden.

•  Bij binnenkomst worden u een aantal vragen voorgelegd over gezondheid van u en 
eventuele familieleden.

•  Deelnemers mogen maximaal 5 minuten voor aanvang van een activiteit de 
accommodatie betreden en dienen na de activiteit de accommodatie direct te 
verlaten.

Tot slot algemeen:
Houd u zich aan aanwijzingen van beheerder en medewerkers.

Z A N I K E N E T A L A G E
I I M A M E D E L X
L U S T I P A R A E S T
V N N A A L D T E
E I K P E N S E E L I E R
R E D N N E G E E N

K A R A T E R E L I N G
R A L E N E

L E M M E T Z E L D E N
K A A E R E L E O S
E S P P R I N T E R E G O
N S B E L E G A L
N O K Z I N L A P E L I
E E M O E N E S T S
L E G E N D E U T R E C H T
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