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Beste leden, 
 
Het zijn voor u allen nog steeds ongekende vreemde tijden. Het corona-virus stuurt de wereld in de war en 
ontregelt het dagelijkse doen en laten van miljoenen mensen. Zo ook dat van onze leden van de KBO-
afdeling WANROIJ. 

Alle activiteiten voor en door onze leden zijn in onze Soos inmiddels allemaal geschrapt. Zodra de seinen 
weer op ‘veilig’ komen te staan is voorlopig onvoorspelbaar. Verderop leest u wat er zoal meer is 
geschrapt of verschoven naar een andere datum. Het bestuur wil dan ook graag alle leden zo goed 
mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken. 

Inmiddels kunnen wij u wel definitief melden dat onze Hele-Dagreis, welke gepland stond voor 18 juni a.s., 
is verschoven naar vrijdag 18 september 2020. Met deze verschuiving komt de Halve-dagreis dan ook 
geheel te vervallen dit jaar. In de volgende editie van de “ONS” ( begin JUNI ) wordt u uitvoerig 
geinformeerd over de hele Dagreis en vanaf wanneer u zich daarvoor kunt aanmelden. 

Vele Soos-bezoekers onder wie, bridgers-biljarters-koersballers en werelddansers, kijken reikhalzend uit 
naar het opengaan van onze Soos. Het bestuur heeft dan ook besloten om de geplande Soos-vakantie  
18 juli t/m 9 augustus te laten vervallen en de Soos normaal te openen van ‘s maandags t/m vrijdags. Dit 
alles onder voorbehoud dat dit door het RIVM en Regering wordt toegelaten. 

Ook de jaarlijkse kermis is definitief in ons dorp gecanceld, dus er is voor de danslustigen géén matinee 
op de maandagmiddag ( 3 augustus ).  

Heeft u nog verdere vragen (het maakt niet uit waarover), neem dan kontakt op met een van de 
bestuursleden;  Koos Aben (secr) tel. 451947, Joris Remmen (voorz) tel. 453109 en of Jan Derks 
(bestuurslid) tel. 478943.   

Voor nu nog steeds niet met elkaar, maar wel voor elkaar. Houdt vol en reken op betere tijden !! 

 

MINIPUZZEL 
A 
 

 E  G  I  N  R  T 

 
 

         

 

ABC’TJE  De zeven verschillende letters van de woorden rechts,  ARG = 6 

hebben een waarde van 1 t/m 7. Achter elk woord staat de optelsom van de EIGEN = 22 

waarde van de verschillende letters. Wanneer je alle letters de juiste waarde geeft, GEER = 15  

dan vormen ze op volgorde van 1 t/m 7 nog een woord. GRIET = 21 

  NAT = 14 

  NIET = 22 

  RA = 5 

  RANG = 10 

  REGIE = 20 

  TIER = 20 

 

Knip deze MINIPUZZEL en tevens de SUDOKU op de andere zijde uit en lever deze in bij Koos 
Aben. Lindenplein 14. Onder de goede inzenders worden een drietal geldprijsjes verloot. 
Uiterlijk inleveren tot en met vrijdag 22 mei 2020. Geldprijsjes gelden bij inlevering van 
uitsluitend beide puzzels samen.  

Niet vergeten: uw naam en telefoonnummer bij beide puzzels te vermelden. Z.O.Z 
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3 Maanden gratis lidmaatschap van SeniorWeb 
 

Als gevolg van het coronavirus zijn we aan huis gekluisterd. Even een museum bezoeken of ergens 
een kopje koffie drinken bij iemand thuis of in een restaurant zit er voorlopig nog niet in. Gelukkig 
kunt u via internet, thuis online, nog voldoende contact hebben met uw dierbaren of een virtueel 
uitstapje maken.  
Wij helpen u graag online op weg met uitleg over videobellen of het gebruiken van sociale media. 
Kijk hiervoor op https://www.seniorweb.nl/thuis-online. 
Hebt u een vraag over videobellen of andere computer gerelateerde vragen? Dan kunt u op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 tijdelijk gratis contact opnemen met onze vrijwilligers van PC Hulp 
via 0800 - 0506. Tussen 9.00 en 10.30 uur is het rustig en wordt u het snelst geholpen. Hebt u een 
vraag over SeniorWeb, dan kunt u contact met ons opnemen via leden@seniorweb.nl of via 030 - 
276 99 65. 
 
Mensen die nog geen lid van SeniorWeb zijn kunnen zich nu voor drie maanden gratis aanmelden. 
Men kan dan ook gebruik maken van de PCHulp via telefoon of via internet. Op deze manier wil 
SeniorWeb mensen helpen om, juist in deze tijd, thuis online te zijn en contact met hun naasten te 
onderhouden.  
Ga voor een gratis lidmaatschap naar https://www.seniorweb.nl/drie-maanden 
Het lidmaatschap stopt automatisch na 3 maanden. 
 
Vanaf 2020 geeft SeniorWeb Wanroij voor leden van de KBO ook privélessen aan huis of in groepjes van 
2 of 3 personen in ons leercentrum. Ook voor hulp aan of problemen met uw PC of laptop kunt u bij ons 
terecht. 
Hiermee beginnen we weer als de voorschriften van het RIVM dit toelaten, dit in verband met uw en onze 
gezondheid. 
Voor nadere informatie hierover kunt u ons bereiken via ons mailadres: seniorwebwanroij@gmail.com 
 
Het adres van ons Leercentrum is: De Soos, Kwikstraat 6 in Wanroij . 
Voor meer informatie kijk ook op http://wanroij.seniorweb.nl 

 

Letter  Sudoku   Vul de letters van A t/m F in elk blok, elke kolom en elk rijtje in. 

 
 

     

 
 

    D        A      

 
 

     B       D      C  

 
 

    E           A        

 
 

     D           E           F  

 
 

     

 
Knip deze SUDOKU en tevens de MINIPUZZEL op de andere zijde uit en lever deze in bij Koos 
Aben. Lindenplein 14. Onder de goede inzenders worden een drietal geldprijsjes verloot. 
Uiterlijk inleveren tot en met vrijdag 22 mei 2020. Geldprijsjes gelden bij inlevering van 
uitsluitend beide puzzels samen.  
Niet vergeten: uw naam en telefoonnummer bij beide puzzels te vermelden. 

 Z.O.Z 
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