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Nieuwsbrief December 2020 

Activiteiten December 2020 

- Zie brief van onze Burgemeester (onderstaand) 

- Zie  artikel Ons gesprek over Zingeving in de Ons van deze maand  

 
Gelukkig zien we het aantal besmettingen dalen in Nederland en dat is goed nieuws 
maar betekent niet dat we onze activiteiten op korte termijn kunnen hervatten. De 
regering heeft zelf een aantal maatregelen verscherpt om het aantal besmettingen 
versneld om laag te brengen. We moeten met elkaar voorzichtig blijven en strikt de 
regels van het RIVM naleven, dat zorgt het snelst voor verbetering van de cijfers en de 
mogelijkheid om onze activiteiten te kunnen opstarten. Uw gezondheid en de 
gezondheid van onze vrijwilligers is te belangrijk om die in de waagschaal te zetten. 
Inmiddels weten we dat de Hofstek dicht blijft tot dat de regering het openingsbeleid 
van de horeca versoepelt. Zoals dat nu er uit ziet is dat zeker niet in november en 
blijft december ook onwaarschijnlijk. 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 december nog niet kunnen hervatten. Dus dit jaar helaas geen 
Sinterklaasviering en geen Kerstviering.   Even geen biljarten in de Hofstek, wandelen, 
kienen en of rikken en jokeren. De situatie moet eerst verbeteren. We zullen in 
december bekijken wat we eventueel weer kunnen opstarten begin volgend jaar. 
Natuurlijk hangt een en ander ook af van wanneer de Hofstek weer voorzichtig zijn 
deuren opent.  
 
Brief van onze Burgemeester Mevrouw Callewaert 
Vol verwachting 
Beste leden van het KBO in groot Bergeijk, 
December is, normaal gesproken, altijd een vrolijke maand vol verwachting. Vol 
verwachting klopt ons hart wat die goede Sint allemaal gaat brengen en daarna 
verwachten wij de geboorte van het kindeke Jezus met kerst. Die verwachting is er 
natuurlijk ook dit jaar al vindt het allemaal wel plaats onder bijzondere 
omstandigheden. Begin van het nieuwe jaar hoopt uw bestuur het programma voor 
het komend jaar te kunnen presenteren, in verband met de hele Corona malaise is dit 
later dan U van hen gewend bent. Het is altijd geweldig om te lezen wat er allemaal 
wordt georganiseerd. Laten we hopen dat het allemaal weer door kan gaan want het 
programma biedt ons hoop en perspectief. Complimenten daarvoor. Wat zijn we er 
aan toe om elkaar weer te ontmoeten! Gelukkig gloort er licht aan de horizon. Er kan 
hopelijk in de eerste maanden van het nieuwe jaar worden begonnen met vaccineren. 
Van harte wens ik u allen gezondheid toe, zowel van het lichaam als van geest. Laten 
we elkaar deze maand extra steunen door ons te richten op wat wel kan.  
Met u kijk ik vol verwachting uit naar “normalere” tijden!  
Een hartelijke groet van uw burgemeester,  
Arinda Callewaert 
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Bewaarbijlage zingeving bij het decembernummer de Ons 
In het ledenmagazine  de Ons van december zit een bijzondere special over 
zingeving. December is bij uitstek de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) en 
vooral ook om vooruit te kijken. Zingeving staat dan ook volop in de aandacht: 
aandacht voor zingeving blijkt namelijk bij te dragen aan gezond ouder worden en 
aan welbevinden. Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of over de 
laatste levensfase. En doordat we met zijn allen langer thuis wonen, is er ook meer 
behoefte aan zingeving in de thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers 
opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek gaan over levensvragen. Want een goed 
gesprek kan veel teweeg brengen. Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de 
bewaarbijlage die u deze maand bij ledenmagazine Ons aantreft. Lees ‘m aandachtig 
door en bewaar ‘m goed, want onze vrijwilligers staan voor u klaar om met u in 
gesprek te gaan! 
 
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,  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, 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: 
Inmiddels zijn de gymnastieklessen ook tijdelijk 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.  beweegmij@gmail.com> 06- 10894897 
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Geniet, ondanks dat we niet bij elkaar kunnen komen, van al het moois dat deze 
maand biedt. Wij wensen jullie allen fijne feestdagen. 
 
Blijf gezond!  
 
KBO Riethoven 
 
 
 
 

Puzzel december 2020 

 

 

 

 



Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in 
Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 
burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 
31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 
watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze 
van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 
57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 
visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per 
persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 
deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 
soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 
Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel  

45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 
55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 
ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 

Oplossing puzzel November 2020 
 

 


