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Nieuwsbrief oktober 2020 

Activiteiten oktober 2020 

Voor zaterdag 3 okt.                       Opgeven najaarsfietstocht bij Paul of Toon         Zie onder! 

Zondag            4 okt.     14.00 u.     De Zoete Inval                                                            Hofstek 

Dinsdag           6 okt.     13.30 u.     Samen Kienen                                                            Hofstek 

Woensdag      7 okt.     10.00 u.     Najaarsfietstocht                                       vertrek   Hofstek     
Maandag      12 okt.     10.00 u.    Tablet PC                                                                      Hofstek 

Zondag          18 okt.     14.00 u.    De zoete Inval                                                             Hofstek 

Maandag       19 okt.    10.00 u.    Tablet PC                                                                      Hofstek 

Maandag       26 okt.    10.00 u.    Tablet PC                                                                      Hofstek 

Dinsdag           27 okt.   19.30 u.    Rikken en Jokeren                                                      Hofstek 

            Activiteiten november 2020 

Zondag             1 nov.  14.00 u.    De Zoete Inval                                                             Hofstek 

Dinsdag            3 nov   13.30 u.    Samen Foto’s Maken                                                 Hofstek.   

 
KBO in CORONA tijd:     
We hebben inmiddels alle vaste activiteiten alweer opgestart. Natuurlijk moeten we 
voorzichtig blijven zodat we samen ons gezond door deze moeilijke periode heen slaan. 
Vandaar dat we ons strikt houden aan de maatregelen van het RIVM. 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 de laatste tijd met name plaats in 
de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar. Gelukkig zijn wij slimmer en blijven voorzichtig. Bezoek 
ook eens een van onze vaste activiteiten.  
 
De Ontmoeting vindt plaats elke week op dinsdag om 10.00 uur. Niet alleen vrouwen zijn 
welkom, ook mannen kunnen op dinsdagmorgen terecht voor een kopje koffie en een 
praatje. Biljartwedstrijden met andere verenigingen mogen ook weer vanaf eind September.  
 
Vrij biljarten en kaarten is er elke woensdag of vrijdag om 13.30 uur in de Hofstek. Loop ook 
eens binnen.  Ook de buitenactiviteiten zijn inmiddels alweer in volle gang.  
 
Het wandelen in oktober is op 6 oktober en daarna op 13, 20 en 27 oktober. We vertrekken 
om 10.00 uur vanaf de Hofstek. De laatste fietstocht van het jaar staat geplant op 14 
oktober.  
 
Samen foto’s maken staat ook alweer op de kalender op dinsdag 3 november om 13.30 uur 
in de Hofstek. Doe eens mee. Het is altijd leerzaam. 

http://www.kbokringbergeijk.nl/riethoven


De Zoete Inval 
Op zondagmiddag 4 oktober 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. 18 okt. En 1 nov. Zijn de volgende. 
 
Samen Kienen 
Op dinsdag 6 oktober gaan we weer samen Kienen in de Hofstek. U bent van harte welkom 
om 13.30 uur. Het wordt beslist weer spannend. Leuk als U ook eens meedoet. 
 
Najaarsfietstocht 
Op woensdag 7 oktober vindt de najaarsfietstocht alweer plaats.  Opgeven uitsluitend 
telefonisch voor zaterdag 3 oktober bij Paul Tijssen (telefoon  0613267605),en of bij Toon 
van Bakel (telefoon 0629465519). Waar we naar toe gaan is nog geheim maar het wordt 
beslist een leuke tocht en alles Corona veilig. We blijven wel aan deze kant van de grens. 
Natuurlijk hebben we iets lekkers bij de koffie. Neem wel zelf je lunch voor onderweg mee 
zodat je tijdig kunt aansterken als het nodig mocht zijn. We vertrekken om 10.00 uur vanaf 
de Hofstek. U gaat toch ook mee.  
 
Tablet PC 
We gaan weer starten met Tablet PC. Wij hopen dat jullie ook allemaal weer meedoen. We 
proberen weer aan de hand van voorbeelden jullie zoveel mogelijk zaken te leren zodat 
je jezelf goed met je Tablet en PC kunt redden. De eerste les is op 12 okt. 10.00 uur. De 
volgende dagen zijn 19 okt. en 27 okt. U komt toch ook? 

 
Samen Rikken en Jokeren 
Op Dinsdag 27 oktober s ’avonds om 19.30 uur leggen we weer samen een kaartje. We 
rikken en jokeren dan en U bent van harte welkom om mee te spelen. Het is altijd reuze 
gezellig en het levert altijd ook wel weer een beetje (ont)spanning op. Wie had ook weer 
wat moeten spelen…. -☺ 

 
Rabo Clubactie 
Ook wij doen weer mee aan de Rabo clubactie. Stemmen vanaf 5 oktober voor leden van 
de Rabobank. Een stem op ons is goed besteed. Wij rekenen op U? 

 
Samen Eten 
Inmiddels hebben we proberen uit te zoeken hoe we eventueel samen eten weer zouden 
kunnen opstarten. Restaurant de Sleutel wilde wel meedenken aan een oplossing. Daar 
zouden we in ieder geval meer ruimte hebben om binnen de regels van het RIVM samen 
eten op te starten. Voor alle zekerheid hebben we ook even overleg gehad met onze 
Huisartsen. Hun advies was om voorlopig, uit veiligheidsoverweging, niet van start te gaan 
met deze activiteit. Zeker ook nu in onze regio het aantal besmettingen toeneemt. Wij 
hebben daarom besloten om voorlopig onze plannen voor herstart maar in de ijskast te 
zetten. Wij vinden het jammer natuurlijk maar uw en onze gezondheid is toch belangrijker 
denken wij. Natuurlijk houden we de vinger aan de pols en zodra het weer kan melden we 
ons weer. Denk maar zo: wat in het vat zit verzuurt niet. We houden u op de hoogte. 



Met vriendelijke Groeten, De Werkgroep Samen Eten 
 

Het Nieuwe Fietsen 
Veilig Verkeer Nederland organiseert in opdracht van de gemeente Bergeijk op 17 
november om 10.00 uur de workshop “Het Nieuwe Fietsen” in de Hofstek 
Alle senioren die graag willen blijven fietsen en met elkaar ervaringen, leuke routes en tips 
willen uitwisselen, zijn van harte welkom. De workshop staat onder leiding van een expert 
van Veilig Verkeer Nederland en in het teken van vrij bewegen in het verkeer, ondanks dat 
we allemaal een jaartje ouder worden. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a., slim omgaan met drukke fietspaden, 
kwetsbaarheid in het verkeer, conditie van het lichaam, veilig fietsen. Onder het genot van 
een kopje koffie en/of thee met kleine traktatie leren deelnemers met behulp van 
praktische filmpjes, foto’s en stellingen meer over “Het Nieuwe Fietsen’. 
De workshop is op:· 17 november 2020 van 10.00 – 12.30 uur in de Hofstek. Er kunnen in 
verband met de Corona maatregelen en de beschikbare ruimte maximaal 30 personen 
deelnemen. Bij meer dan 30 personen wordt de wachtlijst geactiveerd! 
Bent u woonachtig in de gemeente Bergeijk en heeft u interesse in deze workshop meldt u 
dan aan door onderstaand strookje in te leveren bij de Hofstek. 
Denk om uw veiligheid in het verkeer en graag tot ziens! 

 
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 tnv KBO Riethoven 
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgeven het Nieuwe Fietsen: 
Ik wil aanwezig zijn bij deze bijeenkomst:  
Naam:  
Adres: 
Telefoonnummer: 
Zijn er meer dan 30 aanmeldingen dan komt U op de wachtlijst. 
                                  


