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Activiteiten november 2020 

 
KBO in CORONA tijd:     
Het snel toenemen van het aantal besmettingen in Nederland maar ook in onze regio 
heeft er toe geleid dat we uit voorzichtigheid  de meeste activiteiten hebben moeten 
opschorten. Uw gezondheid en de gezondheid van onze vrijwilligers is te belangrijk 
om die in de waagschaal te zetten. Inmiddels is de Hofstek weer dicht tot midden 
November en weten we niet wanneer we iets meer controle hebben gekregen over 
de toename van het aantal besmettingen in onze regio. Volgens het RIVM is het 
meest waarschijnlijk dat de huidige toename zijn grond vindt in de scholen die weer 
open gegaan zijn en onze terugkerende vakantiegangers die het virus mee hebben 
terug gebracht uit zuid Frankrijk en Spanje. Het Kabinet heeft de Coronamaatregelen 
weer aangescherpt en roept eenieder op zich aan de 1,5 meter afstandsregels te 
houden. Ook wordt geadviseerd om mondkapjes te gebruiken bij het boodschappen 
doen en op plekken waar we met meerdere mensen samen komen. Wij, de leden van 
de KBO, behoren tot de risicogroep en het blijft dus oppassen geblazen. Vandaar dat 
we zoals het er nu uitziet onze activiteiten in November nog niet kunnen hervatten. 
Dus geen koffiedrinken en of even biljarten in de Hofstek. Geen kienen en of rikken 
en jokeren. We zijn weer terug bij af. We zullen midden november bekijken wat we 
eventueel weer kunnen opstarten later in het jaar. Natuurlijk hangt een en ander ook 
af van wanneer de Hofstek weer voorzichtig zijn deuren opent. 
Ook de workshop “het nieuwe Fietsen””  die georganiseerd wordt door Veilig Verkeer 
Nederland in opdracht van Gemeente Bergeijk wordt verplaatst naar volgend jaar.  
 
Samen foto’s maken  
Op dinsdag 3 november is het weer tijd voor “Samen foto’s maken”. Via de mail is al 
gevraagd om foto’s te maken met als thema “Vakantie in Corona-tijd”. Enkele 
inzendingen zijn al binnen, maar insturen kan nog tot 1 november naar 
fon.sanders@gmail.com . Op 3 november gaan we op afstand van elkaar in kleine 
groepjes samen corona-proof foto’s maken. We verzamelen ons op het voorplein 
van de Hofstek. Graag tot dan, 
Fon Sanders en Mariette van Lieshout.  
 
Laten we omzien naar elkaar 
Belangrijk in deze periode is ook dat we een beetje naar elkaar omzien 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.  

• Vermijd zoveel mogelijk elkaar aan te raken 

• houdt 1,5 meter afstand 
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• was vaker uw handen 

• als U moet hoesten of niezen doe dit in uw ellenboog.  

• Voelt U zich niet 100% fit blijf binnen.  

• Draag een mondkapje als U boodschappen doet of op plekken samenkomt 
waar meerdere mensen aanwezig zijn.  

• Pas goed op jezelf en blijf gezond! 
 
KBO HELP-DESK ICT  
De ICT helpdesk is nog steeds actief. Daar kunt U met uw vragen terecht als U hulp 
nodig heeft met uw laptop of PC. Vraagt U gerust. Zij willen graag helpen. 
In deze tijd is het belangrijk dat we b.v. met skype of facetime, contact kunnen 
houden met kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. De begeleiders van het 
tabletcafé zijn bereid om hulp te bieden bij vragen. Dit zijn: 
Geert Antonis: gpfantonis1993@gmail.com tel nr  +0627206796  Geert 
Peter van der Weerden: pvanderweerden6@gmail.com tel nr 0620472584    
Ben Robben: ben@robben.net tel nr + 0655871233 
Bel of mail ze gerust. Ze zullen proberen al jullie vragen te beantwoorden en zullen 
stap voor stap met u naar oplossingen zoeken. Heel fijn dat ze bereid zijn dit te 
doen. Maak er vooral ook gebruik van! 
 
Blijf in Beweging: 
Ira heeft laten weten dat de gymnastieklessen ook tijdelijk worden opgeschort. 
Omdat het belangrijk is dat we wel in beweging blijven vermelden we nog even    
het YouTube kanaal  BeweegMij gemaakt door Ira Coenen. Zij heeft hier in het 
verleden een aantal korte filmpjes met  oefeningen op gezet. Er zijn 6 verschillende 
categorieën gemaakt zodat iedereen wat naar zijn gading kan vinden. De 
categorieën zijn: staand, zittend op de mat, zittend op de stoel, conditie/aerobic, 
balans en Tai Chi. Ze zijn te vinden als je bij YouTube op BeweegMij zoekt. Het is in 
deze tijd belangrijk om in beweging te blijven. Kun je niet zelf het initiatief daartoe 
nemen dan kunnen de mantelzorgers daar een rol in spelen. Samen bewegen 
motiveert en geeft plezier. Met dit initiatief levert Ira beslist een positieve bijdrage 
aan uw gezondheid.  
 
Samen Eten 
Nu samen eten voorlopig niet kan zijn we blij met de aanbieding van Content 
Catering uit Westerhoven voor een proefpakket van 3x een 3 gangenmenu voor  
€ 15,00 (gratis thuisbezorgd). Natuurlijk kan dit niet gezien worden als vervanging 
van het Samen Eten. Samen Eten is veel meer. Samen eten is even de deur uit zijn, 
andere dorpsgenoten ontmoet, gezellig samen wat kletsen waardoor de tijd vliegt, 
samen een drankje nemen waardoor de tong weer wat losser wordt. Een keer 
lachen met elkaar en zeker ook bedoeld om van alles weer op de hoogte gebracht te 
worden van wat er zoal speelt in het dorp. 
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Toch is het aanbod van Content Catering een mooi aanbod wat beslist voor een 
aantal van ons interessant kan zijn. Maak er gebruik van. Zie bijgaande envelop 
voor meer informatie. 
Zodra we Corona weer beter onder de knie hebben zullen we Samen eten weer 
opstarten en 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 
 
Blijf gezond! 
 
KBO Riethoven 


