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Beste leden,
Het eind van de coronatunnel is in zicht, maar we zijn er nog niet helemaal. Het vaccineren is in volle
gang wat van levensbelang is om een eind te maken aan het zo langzamerhand toch wel saaie
bestaan. De eerste versoepelingen dienden zich aan en de terrassen zijn voor velen weer toegankelijk.
Onze SOOS mag helaas nog niet open en we zullen nog even geduld moeten hebben, daar we begin
juni hopen op beslissingen van de Rijksoverheid. Reikhalzend wordt er door onze Soos-gebruikers
uitgekeken naar het moment dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. We willen dolgraag onze
activiteiten weer op kunnen starten, maar we moeten niet alleen aan onszelf denken maar ook zeer
zeker rekening houden met anderen. Volg daarom dan ook de basisregels zoals deze nog altijd gelden.
Ons advies is dan ook; Nog even volhouden en vooral…….. gezond blijven!
Tot later!

SeniorWeb
Loopt U ook weleens tegen computervragen of –problemen aan? SeniorWeb-leden kunnen altijd een
beroep doen op persoonlijke computerhulp. Via internet, per telefoon en zelfs aan huis !
Stelt u het op prijs om hierover meer informatie te krijgen, neem dan kontakt op met uw KBO-secretaris
en hij kan u ongetwijfeld verder op weg helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen of bellen
naar; Rob Lamers, locatie ambassadeur SeniorWeb Wanroij ( 06-28953150 ).

Uitslag puzzel van de maand Mei 2021:
In de vorige editie van ons seniorenblad “ONS” stond er in de
Nieuwsbrief een interessante KRUISWOORDPUZZEL welke
door 41 personen goed werd ingevuld. Zolang we al met de
puzzels bezig zijn hebben al ruim tachtig personen een gooi
gedaan naar de prijzen. Het doet ons deugd dat we velen ook
nu weer een groot plezier gedaan hebben en zoals het er nu
naar uitziet gaan we nog even hiermee door. Uit de ingeleverde
goede inzendingen zijn deze keer uit de bingomolen gerold;
Mevr. Riek Verbruggen (
), Mevr. Ria Rooyendijk (Kouterweg 18) en als derde
kwam uit de molen Mevr. José Hendriks (Beekstraat 11). Viel u ditmaal niet in de prijzen, ga
beslist door want de aanhouder wint. Winnaars van harte proficiat en uw prijs wordt binnenkort
bij u thuis overhandigd door voorzitter Joris Remmen.
De juiste oplossing was; R E C R E A N T E N
Voor de maand JUNI 2021 zijn er weer nieuwe kansen. Zie hiervoor de nieuwe puzzel in deze
Nieuwsbrief. Veel puzzelplezier en ook nu weer veel succes met het opsporen van de juiste
oplossing. Lever de oplossing weer bijtijds in bij uw KBO-secretaris Koos Aben, Lindenplein 14

Uiterste inleverdatum is;

Zaterdag 19 JUNI a.s.

MMet ingang

DE KOGEL IS DOOR DE KERK:

DE PASSIESPELEN TEGELEN 2021 GAAN DOOR!

Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater De Doolhof de eerste twee voorstellingen
plaats van de 21ste Tegelse Passiespelen. Tot en met zondag 5 september worden 36
voorstellingen gespeeld, telkens twee maal per dag, zonder pauze en coronaproof.
Eind maart 2020 – decor en kostuums waren klaar – aan de vooravond van de laatste
repetitiefase gooide Corona roet in het eten. Regisseur, artistiek team, de spelers en alle
andere medewerkers staan sindsdien in de startblokken. Eerst uitstel naar 18 april 2021
en vervolgens uitstel naar uiteindelijk 3 juli 2021. Meer dan een jaar later dan gepland.
Meer dan een jaar lang is – binnen toegestane normen – verder gerepeteerd. Eind
oktober werd besloten om een coronaproof voorstelling te maken met een herwerkt
script. Publiek op ‘anderhalve meter’ en op 25% van de theatercapaciteit. Mocht er
verruiming komen dan kan wél worden opgeschaald.
Allen hebben er ontzettend veel zin in!
De motivatie is hoog, de beleving intens.
Na twee keer uitstel. Eindelijk spelen! Drie maal is scheepsrecht.

Indien u interesse heeft voor een bezoek aan de PASSIESPELEN, kijk dan
op Internet en bepaal uw keuzedatum voor de maand Juni, Juli of Augustus.

Zodra de SOOS weer voor onze KBO-leden toegankelijk is,
zal er niet meer gesloten worden in verband met vakantie.
Met ingang van 5 juni a.s. kunnen alle activiteiten in de Soos weer worden
opgepakt. Welkom terug van de zware tijd die we allen hebben doorgemaakt.
Voel u warm welkom!
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Kruiswoordpuzzel Juni 2021
HORIZONTAAL
1 stof 5 antiek 7 stadswal 10 boom 12
gordel 14 niet tegen 16 humeurig mens
10
11
12 13
18 door middel van 20 uitroep van schrik
22 Griekse y 23 stimulerend middel 24
14
15
16
17
18
19 beneden 26 Australië 27 kunstvezel 28
reus 29 damp 30 in overvloed 32
20
21
22
23
afkorting 34 aantocht 36 rivier in Polen 37
larve van de langpootmug 39 schaamte
24
25
26
27
40 Japanse munt 41 spierwit 43
plaaggeest 44 klasse 45 gigant 47 land in
28
29
Azië 48 windstoot 49 neem me niet
kwalijk.
30 31
32
33
34
35
VERTICAAL
2 tegengaan 3 Europees Parlement (afk.)
36
37
38
39
4 daarna 5 Griekse letter 6 bezinksel 7
40
41
42
43
afgelegen 8 eminentie (afk.) 9 vaart 11
steensoort 13 olympische organisatie 14
44
45
46
roofdier 15 geheel verdelen 17
paddenstoel 18 steekwapen 19 raam 21
47
48
49
Spaanse heer 23 dor 25 ras 27 mede 31
muziektempel 32 barnsteen 33 beroep 35
deel van een viool 37 laatste stuk 38 golfterm 41 Ierse verzetsgroep 42 pakkerd 44 onzes inziens (afk.) 46
schoolonderzoek (afk.)
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
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Denk aan de uiterste inleverdatum: Zaterdag 19 Juni 2021
bij uw KBO-secretaris; Koos Aben, Lindenplein 14 (koos.aben1952@gmail.com)
of telefonisch; 0485-451947 en/of 06-20670173

Om te onthouden:
• De eerstvolgende editie van het magazine “ONS“ komt uit op
Vrijdag 30 juli, met daarin uiteraard weer onze KBO-NIEUWSBRIEF.
• Indien er tussentijds belangrijk nieuws te melden valt leest u dit
ongetwijfeld in het Wanroijs Nieuws. Houdt dit dan ook nauwlettend
in de gaten en zorg ervoor dat u niets mist !

