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Nieuwsbrief augustus 2020 

Activiteiten augustus 2020 

Dinsdag            4 aug.     10.00 u.   Opstarten “de Ontmoeting”                                    Hofstek 

Vrijdag             7 aug.     13.30 u.    Opstarten Biljarten en Kaarten                               Hofstek  

Zondag             9 aug.    14.00 u.     De zoete inval                                                            Hofstek 

Dinsdag           11 aug.   10.00 u.    Opstarten wandelen                                                 Hofstek 

Woensdag      12 aug.    13.15 u.   Opstarten Fietsen                                                      Hofstek 

Woensdag      19 aug.   14.00-1500 u. Opgeven busreis van Aardebei tot de 

          Biesbosch vrijdag 11 september                            Hofstek 

Zondag           23 aug.    14.00 u.     De Zoete Inval                                                           Hofstek 

Dinsdag           25 aug.   19.30 u.     Rikken – Jokeren                                                       Hofstek 

Woensdag       26 aug.  13.30-14.00 u.  Opgeven rondleiding Achelse Kluis      

                                                              Op 16 september 2020                                           Hofstek    

             Activiteiten september 2020 

Zondag             6 sept.    14.00 u.     De Zoete Inval                                                          Hofstek 

Dinsdag            8 sept.    13.30 u.     Kienen                                                                        Hofstek.        

 
KBO in CORONA tijd:     
De verdere versoepeling van de Corona Maatregelen heeft ervoor gezorgd dat we 
voorzichtig weer kunnen beginnen. Alles natuurlijk binnen de richtlijnen van het RIVM.  
Op dinsdag 7 juli is gestart met “Samen foto’s maken”, dit keer in de Rietstek.   
Inmiddels hebben we op zondag 26 juli de eerste “zoete inval” gehad in de Hofstek. Het 
was, zoals vanouds, erg gezellig en we hebben lekker kunnen kletsen en het advocaatje was 
heerlijk. Deze eerste keer in Coronatijd waren met negen personen samengekomen om 
deze eerste bijeenkomst een beetje feestelijk te vieren binnen de regels zoals opgesteld. 
Natuurlijk moeten we voorzichtig blijven zodat we samen ons gezond door deze moeilijke 
periode heen slaan. De belangrijkste maatregel blijft: Als je jezelf niet goed voelt blijf je 
thuis. Daarnaast afstand houden 1,5 meter, regelmatig je handen wassen en voorzichtig 
blijven. Niet denken ons overkomt dat niet want dat is verkeerd. Corona blijft nog even om 
de hoek van ons leven en dus passen we op elkaar om het niet te krijgen! Wij horen 
allemaal bij de kwetsbare groep van ouderen. De toename van het aantal besmettingen in 
Nederland vond met name plaats in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar. Gelukkig zijn wij 
slimmer en blijven voorzichtig.  
 
Op dit moment onderzoeken we samen met de vrijwilligers van de Hofstek naar 
mogelijkheden om ook andere activiteiten weer voorzichtig te beginnen, want met goede 
regels kunnen een aantal activiteiten ook beslist weer starten zolang we ons samen maar 
aan de regels houden.  
Inmiddels is besloten dat de Ontmoeting weer van start gaat op 4 augustus 10.00 uur en 
daarna weer elke week op dinsdag. 

http://www.kbokringbergeijk.nl/riethoven


 We gaan ook het biljarten en het kaarten weer opstarten.  
Schrijf de volgende datums maar alvast in je agenda. 7 aug, 12, 14 19,21, 26, 28 augustus en 
2 september. Wedstrijden met andere verenigingen zijn nog uit den boze. We beginnen om 
13.30 uur.  
Op dinsdag 8 september beginnen we ook weer met Kienen. We starten om 13.30 uur. 
 
We starten nu ook weer de buitenactiviteiten op. Het wandelen begint dinsdag 11augustus 
weer (10.00). De volgende datums zijn: 18, 25 augustus en 1 en 8 september.  
 
Ook het fietsen wordt weer opgestart. De eerste keer is woensdag 12 augustus om 13.15 
uur. De najaarsfietstocht is gepland op 7 oktober.  
 
Ook Jeu de Boules op donderdag kan starten en Koersbal in de Rietstek is alweer 
begonnen.  
 
Daarnaast heeft onze Dorpsondersteuner ook een aantal koffiemomenten gelanceerd in de 
Rietstek waar ook onze leden van harte welkom zijn. 4,11,18 augustus van 10.15 tot 12.00 
uur in de Rietstek. 

De Zoete Inval 
 Op zondagmiddag 9 augustus van 14.00 tot 16.00 u. gaan wij samen in de Hofstek 
koffiedrinken en daarna een advocaatje of een drankje. Een gezellige middag om wat te 
kletsen! Iedereen is welkom. (om de week) (23 aug, 6 sept zijn de volgende). 
 

Koffie Ontmoet Moment 

Van 10.15 tot 12.00 uur in de Rietstek. 21, 28 Juli en 4,11,18 augustus. 

Het kan weer, het mag weer, een gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Rietstek. 

Gastvrouwen van de Rietstek ontvangen u en bieden u een gratis kopje koffie of thee aan 

met een plakje cake. Wij verheugen ons op jullie komst, graag tot ziens komende dinsdag 

morgens. 

Bezoek met rondleiding Achelse Kluis 
Op woensdag 26 augustus om 13.30 uur is het opgeven voor het bezoek en rondleiding op 
de Achelsekluis op 16 september. Een aantal mensen zullen met de fiets gaan en anderen 
zullen met de auto gaan. De kosten bedragen …….. per persoon. U gaat toch ook mee? 
 
     Zwemmen 
Op maandag en dinsdag is het zwemwater in Eersel extra verwarmd. Met subsidie van 

MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) zijn de kosten €16,00 per maand en €28,60 voor 

Aquajoggen. De lestijden voor Aqua Vitaal (voorheen Meer Bewegen Voor Ouderen) zijn 
op: Maandag 9.00-9.45 uur, Dinsdag 8.45-9.30 / 9.30-10.15 / 10.15-11.00 / 11.00-11.45 uur 
Als mensen informatie willen kan dit telefonisch of via e-mail (0497-513000 / 
albatros@optisport.nl) . Opgeven gaat via de website: www.optisport.nl/albatros 
 
  

http://www.optisport.nl/albatros


Busreis van Aardebei tot de Biesbosch 
Brabant… het land waar het leven goed is. Vanaf de opstapplaats rijden we naar ons eerste 
adres van vandaag. Op get aardbeienterras staat de koffie al klaar met een wafeltje. 
Uiteraard mag de aardbei niet ontbreken op het wafeltje. Na de koffie krijgen we een 
rondleiding en alles wordt uitgelegd over de aardbei. Na de rondleiding vertrekken we naar 
ons lunchadres voor een goed verzorgde koffietafel met kroket. Na de lunch rijden we 
richting Biesbosch waar we in Drimmelen inschepen voor een prachtige rondvaart. Na de 
boottocht rijden we richting ons dineradres, waar een lekker drie gangen diner wordt 
geserveerd. Verwachte thuiskomst rond 20.45 uur. De kosten bedragen € 76,50 p.p. 
Uitsluitend betaling per bank. Geen contante betaling mogelijk! Zie folder. 
Banknummer: NL77 RABO 0143804758 t.n.v. KBO Riethoven 
 

Betalen 
Een van de grootste risico’s van besmetting is het gebruik van contant geld. Na elke 
betaling moet men direct handen wassen en of ontsmetten. Vandaar dat we moeten 
nadenken hoe we contante betaling zoveel mogelijk kunnen vermijden en daarmede het 
risico op besmetting kleiner maken. Het is zeker dat we U vaker zullen vragen om het 
verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening. Daarmede vermijden we ook 
dat iemand grote sommen geld in huis heeft hetgeen vaak ongewenste bezoekers aantrekt. 
Ja ook ons en onze medewerkers overkomt dat soms.  
Ons Bankrekeningnummer is: NL77 RABO 0143804758 t.n.v. KBO Riethoven 
 

Laten we omzien naar elkaar 
Belangrijk in deze periode is ook dat we een beetje blijven omzien naar elkaar en elkaar 
proberen te helpen. Ieder in zijn eigen buurt zodat we allen gezond door deze moeilijke 
periode heen komen waarbij we ons strikt aan de algemene richtlijnen houden. Was je 
handen en houd voldoende afstand! 
 
                                                   Kortingen bij Winkels 
Op vertoon van uw KBO lidmaatschapspas ontvangt u 5 tot 10% kortingen bij de aankoop 
van bepaalde producten in de winkel van Recos Computers aan de Burgemeester 
Magneestraat 63b te Bergeijk.  Korting of pas is niet overdraagbaar. Geen korting op 
speciaal bestelde producten. 
 
Puzzelen maar…. De oplossing van de puzzel van juni staat hieronder:  
 
Woordzoeker Oplossing: ZOMERPERIKELEN. 

 



 
 
 


