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Beste leden,
Vanwege het gesloten zijn van het Wapen van Wanroij (Coronavirus) zijn we onlangs een aantal maanden
gesloten geweest en hebben er geen activiteiten plaats kunnen vinden in de Soos.
Sinds enige tijd zijn we echter toch weer mogen beginnen en wordt er door velen weer gebruik gemaakt
van de Soos. Helaas niet iedereen voelt zich geroepen om weer met hun geliefde activiteit te beginnen en
daar hebben we als bestuur alle begrip voor. Voel u tot niets verplicht en kom weer wanneer het u schikt.
Wees voorzichtig, let goed op elkaar en houdt 1,5 mtr afstand. Voelt u zich niet lekker blijf dan gewoon
thuis.
Voor de komende tijd zijn er diverse geplande activiteiten welke helaas niet doorgaan; zoals Kermis,
Sociaal Culturele Dag op 9 september. Zo ook gaat de Dagreis op 18 september niet door. Jammer, maar
we nemen geen enkel risico. Volgend jaar pakken we de draad weer op, maar daar hoort u te zijner tijd
meer over.
Indien u graag iets wilt bespreken of inbrengen, neem dan kontakt op met het bestuur.
Maandelijks komt het bestuur bij elkaar om allerlei puntjes te bespreken. Ook uw belangen, wensen en/of
suggesties, nemen wij graag ter harte en willen deze dan ook graag van u vernemen. Indien u een artikel
heeft voor in de Nieuwsbrief, meldt dit bijtijds bij het bestuur, zodat wij kunnen toetsen of dit in het belang
van al onze leden kenbaar gemaakt dient te worden. Zet uw gedachten op papier en mail deze door naar
het secretariaat van uw KBO. Zie hiervoor het briefhoofd boven aan deze Nieuwsbrief.
Binnenkort wordt er weer gestart met onderlinge wedstrijdjes bij de jeu de boulers op de buitenbanen bij de
Soos. Bij goed weer wordt er wekelijks op de dinsdagmiddag (van 13.30 – 16.30 uur) fanatiek, maar
sportief, gespeeld. Wellicht hebt u ook wel eens gedacht om een balletje mee te gaan gooien, maar zich
nog niet gemeld. Wilt u ook kennis maken met dit interessante spel, kom dan gerust eens kijken. Meedoen
kan uiteraard ook, want als u de smaak eenmaal te pakken heeft, bent u niet meer weg te denken van het
wekelijkse spel. De ervaren boulers helpen u graag op weg en nemen u graag op in het gezelschap.
Van tijd tot tijd worden er onderlinge wedstrijdjes georganiseerd met o.a. Langenboom. Binnenkort komt
een delegatie uit Grave op bezoek in Wanroij om met elkaar te strijden. Wilt u meer weten over het spel jeu
de boules, neem gerust kontakt op met een van de fanatieke boulers; Joris Remmen (tel.453109) en/of
Kees Schuurmans (tel.452097). Niet twijfelen maar gewoon doen !
Ook de fietsers binnen onze KBO, welke elke 2e en 4e woensdag van de maand erop uit trekken, nodigen u
van harte uit om gezamenlijk mee te fietsen. Deelname is geheel vrijblijvend en niet aan aantal gebonden.
Zij die reeds meefietsen op de woensdagen weten welke mooie routes er in de regio gefietst worden. Voor
de inwendige mens wordt onderweg natuurlijk ook gezorgd en de sfeer bij de stopplaats is dan ook
optimaal te noemen. Tijdens deze fietsmiddagen starten we om 13.30 uur vanaf de Soos en zijn naarmate
de dagen langer of korter zijn op tijd terug in Wanroij. De afstanden welke gefietst worden variëren
normaliter tussen 30 en 45 km. Dit is vaak afhankelijk welke route er wordt gefietst. Het gemiddelde tempo
ligt rond de 16 km per uur. Voor eenieder is dit goed te doen en er wordt met eenieder rekening gehouden.
Wilt u ook graag eens mee gaan fietsen op bovenstaande woensdagen, kom dan naar de Soos en zorg
ervoor dat je op tijd daar bent. Er wordt exact om 13.30 uur vertrokken bij droog weer en indien het regent
blijven we allen thuis. Ook u bent van harte welkom, dus meldt u op de fiets-woensdagen en ga gezellig
mee. Uit is goed voor U !
Uitslag puzzel van de maand JUNI: In de vorige editie van ons seniorenblad “ONS” stond er op de
Nieuwsbrief maand JUNI een interessante puzzel welke door vele leden is opgelost. Dit keer maar liefst 34
goede oplossingen, waarbij de volgende personen in de prijzen zijn gevallen. Mieke Krol (Lindenlaan 32),
Thea Klomp (Hapseweg 29) en Marietje Thijssen (Kouterweg 16). Deze winnaars worden thuis hun prijs
overhandigd door voorzitter Joris Remmen. De juiste oplossing was: PUZZELPLEZIER.
Voor de nieuwe puzzel zie achterzijde van deze Nieuwsbrief. SUCCES !!
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4 letters 5 letters 6 letters 7 letters 8 letters
EGEL
MITS
SNEE
TRUC

HOOFD
OPPER
PRIMO
PSALM

DATSUN
FACADE
KRAMER
MORSIG

ETAGERE
KEIHARD
ONTDOEN
ONZACHT

13 letters

ANATOMIE AANDEELHOUDER
PRAATJES INKOMENSGRENS
TOOGRAAM
VERSCHIL

Breng bovenstaande woorden over op de juiste plaats in de puzzel en breng de
letters uit de genummerde gele vlakjes over naar onderstaande tabel, welke is
genummerd van 1 t/m 6.
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Lever uw oplossing in vóór 15 augustus bij uw KBO-secretaris,
Koos Aben, tel. 451947 of 06-20670173
of per mail: koos.aben1952@gmail.com
Uit de goede inzendingen worden een drietal prijzen verloot en kenbaar gemaakt
in de Nieuwsbrief van de maand Augustus/September 2020.

