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We gaan weer van start, welkom terug!
10 regels waarmee we onze KBO Breda Oost veilig houden
Sinds 1 juli mag er weer meer in Nederland. Goed nieuws voor KBO Breda Oost, want nu
kunnen activiteiten weer opgestart worden. Als we samenkomen voor de gezelligheid
en/of om deel te nemen aan een leuke activiteit, zijn we ook samen verantwoordelijk voor
elkaars veiligheid. Daarom vindt u hieronder alles wat u moet weten om weer gezellig én
veilig naar uw favoriete KBO-activiteit te komen.
1) Voor u van huis vertrekt
- Hebt u de afgelopen 24 uur klachten gehad zoals: hoesten, neusverkoudheid,
koorts/verhoging, benauwdheidsklachten? Of hebt u een huisgenoot met
verhoging/benauwdheidsklachten? Blijf thuis! Dan kunt u niemand besmetten.
- Geen klachten? Dan bent u van harte welkom. Was vóór u van huis vertrekt goed uw
handen met water en zeep.
2) Vervoer
- Voor taxi’s en personenbusjes geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en
een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.
- In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer
meerdere mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, in één auto reizen.
3) Bij binnenkomst
Waarschijnlijk vraagt uw Afdelingsbestuur u bij binnenkomst een formuliertje in te
vullen, de zogenaamde Gezondheidscheck. Hierop staat bij welke klachten u beter terug
naar huis kunt gaan. Ook vult u uw naam en adres in. Mocht er zich een coronabesmetting voordoen, dan kunt u snel gewaarschuwd worden! De formuliertjes worden
na drie weken vernietigd.
4) Op locatie, algemeen
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij aanvang en na afloop.
- Nies en hoest in uw elleboog.
- Gebruik de handpompjes met desinfecterende gel die overal staan.
- Volg de aangegeven looproutes.
5) Vaste zitplaatsen en beperkte doorstroom
We werken met vaste zitplaatsen tijdens zit-activiteiten (zoals schilderen) om de
doorstroom te beperken. Dus neem plaats en blijf dan ook zoveel mogelijk (op 1,5 meter
afstand van elkaar) zitten.
6) Bestellingen
Drankjes hoeft u niet op te halen, maar worden geserveerd. Betalingen alleen met
consumptiebonnen of pin.
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7) Doorgeven en gebruik van materialen
Sinds 1 juli is het weer toegestaan om materialen door te geven. Denk aan kaarten, dartpijltjes, sjoelstenen etc. Reinig tussentijds regelmatig uw handen. De organisatie reinigt
de materialen regelmatig.
8) Toiletgebruik
Voor én na gebruik van het toilet handen wassen of ontsmetten.
Ontsmettingsgel staat buiten voor de deur naar het toilet.
Toiletten worden vaker schoongemaakt. (Er is per unit slechts
één toilet te gebruiken.) Geef ‘tegenliggers’ de ruimte.
9) Samen doen
We gaven al aan: we komen voor de gezelligheid bij elkaar.
We zijn ook samen verantwoordelijk voor ons aller veiligheid.
Op de groene KBO-poster die in de ontmoetingsruimte hangt
en die ook bij dit nieuwsbericht staat afgedrukt, leest u de
regels nog eens na. Help elkaar ook! Merkt u dat iemand de
regels vergeet of niet serieus neemt, herinner hem of haar er dan aan.
10) Rol beheerder, gastheer, gastvrouw
Tijdens de activiteit is de beheerder, gastheer, gastvrouw aanspreekpunt voor vragen
over de regels en de naleving ervan.
KBO Brabant

Beste leden,
Mogelijk wordt alles weer een beetje normaal, dus hier een voorzichtige agenda voor het
najaar van 2020.

Agenda
17-09-2020: (donderdag) Bezoek van de wijkzuster van Surplus, die in de wijk
Heusdenhout en Brabantpark werkt. Zij komt ons het een en ander uitleggen
wat ze doet en wat ze kan betekenen voor ieder van ons. In verband met de
1½ meter regel van het RIVM, is deze bijeenkomst om 14.00 uur in de
Poelewei omdat daar een grote ruimte is.
21-10-2020: (woensdag) Komt iemand vertellen over de babbeltruc.
Waar is nog niet bekend.
18-11-2020: (woensdag) We hebben dan een troubadour op het programma staan.
Waar is nog niet bekend.
December : Daar zijn we nog mee bezig en weten nog niet wat het gaat worden.
We hopen velen van u spoedig te omtmoeten.
Netty Braspenning
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ADMINISTRATIE OP ORDE BRENGEN?
Heeft u moeite met bijhouden van uw administratie en wilt u hulp bij het ordenen van uw
post of met budgetteren? Dan kunt u vanaf heden een vrijwillige thuisadministrateur
inschakelen die lid is van onze eigen afdeling.
Onlangs kregen wij het onderstaande mailtje toegestuurd.
Een tijdje geleden schreef Jos van Beers van KBO Haagse Beemden in hun nieuwsbrief
een stukje over administratieve ondersteuning. De KBO Haagse Beemden heeft
vrijwilligers die hulp kunnen geven om, indien daar behoefte aan is, de administratie op
orde te brengen en te houden.
Ik dacht, misschien zijn er binnen onze afdeling ook leden die, om wat voor reden dan ook,
assistentie bij hun administratie kunnen gebruiken. En als dat zo is, kan ik ze daarbij
ongetwijfeld behulpzaam zijn. Ik heb uitgebreide ervaring met alles wat met administratie
te maken heeft en zou graag deze kennis willen inzetten om anderen te helpen.
Wij hebben Dhr. Tom Dieckmann, zo heet hij, meteen uitgenodigd voor een gesprek
tijdens onze laatst gehouden vergadering. Het bestuur is verheugd dat wij deze service aan
onze leden kunnen aanbieden. De thuisadministrateurs worden centraal opgeleid door
KBO Brabant, zodat zij u zorgvuldig en discreet kunnen helpen met het op orde brengen
en houden van uw administratie.
Dhr. Dieckmann heeft zich aangemeld om deze cursus te volgen.
Indien nodig kunt u vanaf nu gebruikmaken van zijn diensten. Hij heeft toestemming
gegeven dat u hem rechtstreeks mag benaderen via de telefoon
076 5876585 of mailen tom.dieckmann@planet.nl
Ik zou zeggen maak er gebruik van.
Jac van Poppel, secretaris
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Kruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel
over naar de hokjes met het
corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14
aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien
27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een
zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43
afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling
57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67
slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73
naaktloper.
Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8
nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15
projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer
25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl.
in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch
49 plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal
58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68
kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage.
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