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Wat kunnen we organiseren in deze coronatijdperk? 
 
Eigenlijk niet veel, helaas. We moeten nog steeds voorzichtig zijn want de corona steekt zijn kop 
weer op. En binnen Baarle merken we het verschil van aanpak. Terwijl Nederland geen al te strenge 
maatregelen oplegt en vertrouwt op de medewerking en het gezond verstand van alle inwoners, 
verplicht België zijn onderdanen om mondkapjes te gebruiken in de straten en de winkels. Dus kun 
je in Nassau “gewoon” rondlopen en draag je in Hertog een mondkapje. Het wordt er niet 
makkelijker op. Weten jullie waar precies de grens loopt? 
Onze de La Sallezaal ligt grotendeels op Belgisch grondgebied. Dat houdt in dat het dragen van 
mondkapjes verplicht is. Bovendien heeft het beheer van het cultuurcentrum aangegeven dat er in 
de La Sallezaal maximaal 14 personen mogen verblijven indien de tafels en stoelen in 
vergaderopstelling wordt neergezet en maximaal 20 personen in rijen (schoolopstelling). Voor een 
voorstelling geldt afhankelijk van de aard, 30 tot 60 personen. 
 
Het bestuur heeft inmiddels besloten dat nagenoeg ALLE activiteiten tot 1 oktober NIET zullen 
doorgaan.  
 
Binnenshuis 
Biljarten 
Zoals het er nu naar uitziet kan er gebiljart worden. Onder strikte maatregelen: 
– Maximaal 8 deelnemers 
– Mondkapje verplicht 
– Bij binnenkomst handen desinfecteren 
– Altijd 1,5 m. afstand houden 
– Alleen de buitenste twee biljarttafels te gebruiken 
– Tafels en stoelen zodanig neerzetten dat de afstand 1,5 m. bewaard blijft 
– Aan de receptie van het cultuurcentrum aantal personen doorgeven 
– Een lijst van deelnemers invullen en in de betreffende map opbergen 
– Na het biljarten de biljartballen, tafels en stoelen reinigen (reinigingsartikelen aanwezig) 
– Bij hoesten of koorts dient degene te worden verzocht naar huis te gaan.  
De maatregelen zijn met de coördinatoren besproken en zij zullen toezien op navolging hiervan. 

Voor Enclavekoor, Koersbal, Line dance, Senioren in beweging, Sjoelen en Taiji / qi gong geldt 
helaas dat er tot 1 oktober geen activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Buitenshuis 
Voor Fietsen en Wandelen geldt: geen activiteiten onder de vlag van de Seniorenvereniging maar er 
kan uiteraard op eigen initiatief in kleine groep gefietst of gewandeld worden. 
Jeu de boules kan ook nog niet plaatsvinden, de velden liggen in de tuin van Janshove en aldaar 
wordt geen toestemming gegeven voor het spelen van deze buitenactiviteit. 

Jaarlijkse evenementen 
Het jaarlijkse Rik- en Jokerconcours dat samen met Alphen, Chaam en Ulicoten gedurende de 
wintermaanden wordt georganiseerd zal niet door kunnen gaan. Het betreffende comité heeft dit 
helaas moeten besluiten. 
Gewoonlijk organiseren we vanuit de Seniorenvereniging met de KBO’s van Ulicoten, Chaam en 
Galder/Strijbeek de bedevaart naar Meersel Dreef. Gezamenlijk is besloten dit jaar hiervan af te 
zien. 
Zo ook zal de jaarlijkse Ontspanningsmiddag in samenwerking met Samana, Okra, Zonnebloem en 
KBO Ulicoten niet kunnen plaatsvinden. 
 
We vinden het uitermate spijtig geen positievere berichten te kunnen geven. Maar gezondheid gaat 
voor alles en we moeten voorzichtig zijn en zeker niet denken dat het allemaal wel mee zal vallen 
met deze corona.  
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Een mededeling vanuit KBO-Brabant 
 
Coulanceregeling en gezondheidsverklaring CBR 
Iedereen die een rijbewijs heeft dat verlopen is in de periode tussen 1 februari en 31 augustus 2020 
mag hiermee vanaf de dag dat het rijbewijs niet meer geldig is nog maximaal zeven maanden 
blijven rijden. Deze maatregel geldt in alle EU-lidstaten. Bovendien geldt deze nieuwe afspraak voor 
álle rijbewijzen, ook voor wie wegens een medische aandoening een rijbewijs heeft dat slechts één 
of drie jaar geldig is.  
Aankoop Gezondheidsverklaring 
Vind je het lastig om de Gezondheidsverklaring voor je rijbewijs via DigiD aan te vragen dan kun je 
terecht bij de gemeente of het Examenbureau van het CBR in Eindhoven. 
Heb je vragen over je rijbewijs of de Gezondheidsverklaring? Dan kun je contact opnemen met 
KBO-Brabant en vragen naar Edith Mostert, telefoonnummer 073-6444066. 

En om het toch nog een beetje gezellig te houden hierbij een puzzel die KBO-Brabant ons 
toestuurde. Veel plezier ermee. 

 
 

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

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 
16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 
31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 
mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 
watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 
schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 
10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 
20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 
koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 
op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 
kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 

 


