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Beste leden,   

Het is alweer 3 maanden geleden dat jullie een Nieuwsbrief 

kregen of op een andere manier iets van ons hoorden. De 

reden hiervan waren de Covid-19 maatregelen die er golden 

en nog steeds gelden. Maar we willen jullie laten weten dat 

we er nog steeds zijn voor jullie. 

Op 19 mei zijn de regels ‘versoepeld’. Maar voor onze 

vereniging is nog niet veel mogelijk. Zie het overzicht. 

Waarschijnlijk hebben jullie al één of misschien wel al 2 

vaccinaties voor het Corona virus gehad, maar dat heeft 

GEEN invloed op wat u wel of niet mag. U moet zich nog 

steeds aan alle onveranderde Covid-19 regels houden.  

Zie extra bijlage bij de Nieuwsbrief. 

We mogen nog steeds niet veel organiseren als gevolg van de nu geldende regels. De 

gemeente bepaalt aan welke regels wij als vereniging ons moeten houden. De gemeente geeft 

ook aan wat CC Den Heuvel wel of niet mag.  

KBO Brabant zet zich in om meer sportactiviteiten mogelijk te maken en dat we ook weer 

ontmoetingsactiviteiten mogen organiseren, 

Zie onderstaande persberichten die KBO Brabant heeft verstuurd. 

 

 

Dit Persbericht heeft ‘succes’ gehad. We mogen weer iets.  Gelukkig!!! 

 

http://www.kbo-alphen.nl/


met max. 2 mensen samen en zeker 1,5 m afstand houden van de andere     

 

 Wat betekenen die nieuwe regels voor onze activiteiten: 

- Biljarten:      kan weer vanaf 25 mei onder strikte regels *. 

- Zingen:    kan nog niet 

- Koersbal:    kan nog niet 

- Line dance:  kan nog niet 

- Yoga:    wordt bekeken. Deelnemers worden geïnformeerd. 

- Gym:             dat mag onder strenge regels. We gaan het bespreken met de deelnemers 

- Fietsen:        met max. 2 mensen samen en zeker 1,5 m afstand houden van de andere     

   fietsers. 

- Wandelen:    met max. 2 mensen samen en houd minimaal 1,5 m afstand van de andere  

   wandelaars. 

 

De zomeravondwandelingen. 

Vorig jaar hebben Rinus en Cees besloten om te stoppen met organiseren en leiden van de 

zomeravondwandelingen. Dat vonden wij jammer, maar begrijpelijk. 

Gelukkig hebben we  2 enthousiaste leden bereid gevonden om de zomeravondwandelingen te 

organiseren. Het zijn Frans de Leeuw en Frans Wilmsen. 

De wandelingen zullen gehouden worden op de 2e maandag van de maand. 

We hopen dat we er snel mee kunnen beginnen.  

 

De Passiespelen 

Die zouden in 2020 plaats vinden, maar vanwege Corona ging dat niet door. 

Maar dit jaar wel. 

De KBO gaat op 29 augustus 2021 naar de Passiespelen. 

De leden die vorig jaar zich aangemeld hebben, zullen door Niek van den Broek benaderd worden. 

Als er leden zijn die dit jaar zouden willen meegaan, dan kunnen zij contact opnemen met Niek. 

 

 

      De regels voor het biljarten zijn nu: 

• Er mag gebruik gemaakt worden van 2 

biljarttafels (het eerste en laatste biljart)  

• 2 spelers per biljart 

• Dus maximaal 4 biljarters “binnen 

• Bij binnenkomst mondmasker op en handen 

ontsmetten 

• Verplaatsingen binnen Den Heuvel alleen 

met mondmasker” 

• Op de beurt wachten: op het terras 

• Consumpties mogen alleen op het terras 

genuttigd worden. 

Zo kan het voorlopig nog niet   

   

Over welke activiteiten we wel of niet mogen houden, hebben we contact met de gemeente. Wij 

houden ons aan hun adviezen, want er zijn nog steeds heel veel besmettingen in ons dorp. 

Heeft u vragen of wilt u  meer weten, dan kunt u contact opnemen met Marlies Beliën (06-20436675) 

 


