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➔ Voorwoord 

Beste mensen, we zijn weer een maand verder 

en ondanks dat de coronaregels wat zijn 

versoepeld sinds 2 juni, voelen we ons nog 

steeds beperkt. We behoren nu eenmaal tot de 

kwetsbare groep ouderen waarvoor zwaardere 

regels gelden. We laten ons hierbij leiden en 

adviseren door KBO-Brabant die voor ons de 

richtlijnen, gebaseerd op de officiële regels 

bepaald door het RIVM, aangeeft. Dit heeft 

dan consequenties voor onze activiteiten zoals 

aangegeven in het Programmaboekje.  

Het bestuur is onlangs weer bij elkaar 

geweest, op 1.5 m, om nog eens te bekijken 

wat we dan nog wel kunnen doen de komende 

maanden zonder dat we in de problemen 

komen. 

Ook proberen we om de informatie uit de 

afgelaste jaarvergadering 2020 aan u door te 

geven. We denken hierbij aan een extra 

Bulletin dat we vertrouwelijk onder onze leden 

verspreiden als vervanging van een extra 

jaarvergadering in het najaar. 

Kortom het blijft de komende maanden 

improviseren om deze moeilijke tijd gezond 

door te komen met inachtneming van de 

regels. Dus blijf in goede gezondheid.  

Voorzitter Henk Stoop 

➔ Programma Juni-Aug 

Activiteiten in Juni. Volgens het 

Programmaboekje 2020, hadden wij de 

volgende activiteiten in Juni gepland: 

• 14 Juni: Concert Kempisch Senioren 

Orkest en 

• 24 Juni: Culinair wandelen „happen en 

stappen “ 

Deze kunnen helaas niet doorgaan wegens 

Corona. In de maanden Juli en Aug stond niets 

gepland. Of de Bingo in Sept doorgaat, 

informeren wij u in de Nieuwsbrief. 

 

High Tea. Voor de vervallen High Tea op 

zondagmiddag 19 april hebben we in de maand 

Juli toch een datum geprikt en wel op 19 en 26 

Juli. Het gaat hierbij om leden die in 2020 of 

eerder 80 jaar geworden zijn. Deze groep van 

24 deelnemers met partners worden in 2 

kleinere groepen verdeeld met de 

tafelschikking op 1.5 m bij Rita de Laat. Deze 

groep ontvangt hiervoor een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

Vaste wekelijkse activiteiten. Deze hebben 

we voor de komende maanden nog eens 

doorgelicht, vooral ook omdat D’n Boogerd 

weer beperkt open is. Deze zijn: 

• Ouderengymnastiek 

Vervalt, is een binnensport, dus 1,5 m, 

geen contact met mensen of materiaal en 

gemeenschappelijk sanitair. We plannen de 

start weer in September 

• Inloopmiddag en Samen eten 

Vervalt, is een binnen activiteit. De Foyer 

is hiervoor te klein en zoeken hiervoor een 

oplossing 

• Koersbal 

Vervalt, is een binnensport, dus 1,5 m, 

alleen met eigen materiaal 

• Wandelen en Fietsen 

Deze activiteiten gaan gewoon door en de 

terrassen zijn ondertussen open. Voor 

wandelen, verder dan vertrekpunt Vessem, 

geldt het vervoersprobleem per auto. 

➔ Verlengen rijbewijs 75+ 

Om uw mobiliteit met eigen auto te continueren en 
zeker in deze tijd, houdt dan de vervaldatum, zoals 
aangegeven op uw rijbewijs, in de gaten. Mocht u toe 
zijn aan het verlengen van uw rijbewijs, neem dan 
tijdig maatregelen voor: 

• Aanvragen  gezondheidsverklaring, invullen en 
verzenden via de website: www.cbr.nl  

• Medisch keuring door een Keuringsarts 

• Verlenging aanvragen bij de gemeente Eersel 

➔ Personalia 

Overleden 22 mei 2020 J.C. (Cor) Willems-

Liebregts 

 

Wij wensen de familie veel sterkte 
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