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Activiteiten februari 2021  

In deze nieuwsbrief: 
- Corona en de vooruitzichten 
- Laten we omzien naar elkaar 
- KBO Helpdesk: maak er gebruik van 
- Webinar Catharina Ziekenhuis  
- Kom weer in beweging    (Ira Coenen) 
- Blijf voorzichtig 
- Hoe gaan anderen met corona om en hoe ervaren zij het. 

 
Corona beheerst ons leven. De vooruitzichten zijn nog steeds niet goed en de lock-
down blijft zeker nog gelden tot 9 februari en van af zaterdag 23 januari hebben we er 
zelfs een avondklok bij gekregen. Van avonds 21.00 uur tot ochtends 04.30 moeten we 
zelfs binnenblijven, maar ook daar komen we wel weer doorheen. Hopelijk helpt het 
echt om het aantal besmettingen terug te dringen.  Een lichtpuntje is wel dat we ook in 
Nederland begonnen zijn met inenten tegen het Corona virus. De inentingen voor onze 
doelgroep zouden volgens schema in maart moeten beginnen. Uiteindelijk moet dat 
ervoor zorgen dat we samen Corona er onder krijgen. In de Lock-down is het aantal 
toegestane bezoekers teruggebracht naar een per dag hetgeen niet veel is maar altijd 
beter dan geen bezoekers. Het aantal besmettingen loopt ondanks alle maatregelen 
maar langzaam terug en het effect op het aantal ziekenhuis opnamen is nog steeds te 
laag om te kunnen spreken van een gezonde situatie. Het nieuwe jaar is alweer 
begonnen. De tijd vliegt! Laten we met elkaar zorgen dat het jaar 2021 een bijzonder 
mooi jaar wordt. Dat we samen Corona er onder krijgen en we weer met onze 
activiteiten kunnen starten. Wij krijgen er direct weer zin in. Hopelijk jullie ook.   
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 voor maart of april 2021.  
Wij, de leden van de KBO, behoren tot de risicogroep en het blijft dus oppassen 
geblazen. Vandaar dat we onze activiteiten in februari nog niet kunnen hervatten. Dus 
dit jaar helaas geen jaarvergadering in februari. Ook geen carnaval of samen, alsKBO, 
een mooi Winterlandschap bezoeken waar onze streek zo rijk aan is. Maar wat in het 
vat zit verzuurt niet moeten we maar denken.  
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Laten we omzien naar elkaar 
Belangrijk in deze periode is ook dat we een beetje naar elkaar omzien en elkaar 
proberen te helpen, elkaar die warmte geven die zo gemist wordt. Ieder op zijn eigen 
manier en 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  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! 
 

Webinar Catharina Ziekenhuis: 
 “Vrouwen zijn écht anders dan mannen” 

 Thema:     hart-&vaatziekten bij vrouwen 

Wanneer: donderdag 18 februari 2021 van 18.30 tot 20.00 uur 

Locatie:     online 

 Tijdens dit online interactieve Hart-&Vaatcafé geven een cardioloog, een 
cardiochirurg en een psycholoog live een presentatie over actuele informatie met 
betrekking tot hart- en vaataandoeningen bij vrouwen. 
 Voor meer informatie en aanmelden: www.catharinaziekenhuis.nl 
 

Kom weer in beweging 
Nu de Corona maatregelen aangescherpt zijn en het ernaar uitziet dat we elkaar 
voorlopig nog niet kunnen ontmoeten gaat BeweegMij de lessen online hervatten. 
Dit houdt in dat je na aanmelding een link toegestuurd krijgt waarmee je inlogt in de 
les. We kunnen elkaar zien en spreken. De lessen zijn op: 

Dag    Tijd    Soort les 

maandag  13:45 - 14:45  Stretch & steps 
maandag  15:00 - 16:00   MBvO 
woensdag  09:30 – 10:30   Ontspannen Bewegen op de mat 
vrijdag  08:30 – 09:30   Mannengym 
vrijdag  10:00 – 11:00   Ontspannen Bewegen op de stoel 
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Aanmelden kan door een mail met daarin je naam, telefoonnummer en de les die je 
wilt gaan volgen te sturen naar info@beweegmij.nl. Na aanmelding ontvang je alle 
gegevens omtrent de online les. Ira Coenen 
 

Blijf voorzichtig 
In deze tijd proberen oplichters hun slag te slaan. De daders doen zich voor als Team 
Thuiszorg of GGD. Ook schromen ze niet om te zeggen dat het een gezamenlijke actie 
is van de Huisartsen. De oplichters bellen U om een nep afspraak te maken voor 
vaccinatie tegen Corona. Er wordt geld gevraagd. Natuurlijk vertellen ze dat U nog 
een brief zult ontvangen, maar dat U alvast moet betalen via een digitaal betaal 
verzoek en dat U het geld van de verzekering terugkrijgt. Ga daar nooit op in want 
het is alleen bedoeld U geld afhandig te maken.  
Hoe het echt werkt: 
De GGD’s en/ of Huisartsen vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra 
u aan de beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD of 
Huisarts. In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD of Huisarts 
die op de brief staat om een afspraak te maken. Laat U niet beetnemen. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee! 
 

Hoe ervaren anderen Corona: 
Wat kunnen we leren van elkaar in deze moeilijke tijd. Hebben we tips voor anderen 
of goede ideeën die anderen kunnen helpen. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk maar 
wie weet. Wij, KBO Riethoven, heeft een aantal mensen geïnterviewd hoe zij Corona 
ervaren en hoe zij proberen zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Wij zijn blij 
dat zij dit ook met U willen delen. De een is wat breedvoeriger dan de andere maar 
alle tips helpen een beetje. 
 
Lisa van Beek. Interviewer Mieke van Overveld.                                                                                            
We hebben gezellig gepraat met elkaar. Gelukkig heeft Lisa als hobby lezen en dat 
doet ze zeker in deze Tijd veel. Ze vertelde dat ze zich in het geheel niet verveeld. Het 
gaat goed met haar en ze ziet er ook goed en gezond uit. Gelukkig zorgt de familie 
voor het eten en het is altijd lekker zegt ze lachend. Soms ga ik ook wel eens bij de 
kinderen eten hoor. Eventueel kunnen ze me ook ophalen. Ik ben natuurlijk maar één 
bezoeker bij hen. Als zij moeten komen moeten ze kiezen wie komen mag zeker nu er 
voortaan maar een bezoeker mag komen per dag. Je moet er iets van maken. Het is 
nu eenmaal niet anders. Laten we hopen dat we allen gezond blijven en dan treffen 
we ons weer bij een van de KBO-activiteiten in de Hofstek. 
Groetjes Lisa van Beek 

o-o-o-o 
 
 
  



Nellie Das. Interviewer Peter van der Putten 
Wij hebben een uitgebreid gezin: onze Jan en ik, onze twee dochters, de  
kleinkinderen.  We beleven de coronatijd allemaal anders. Maar over één ding zijn 
we het eens: het is ánders, maar het is echt niet allemaal negatief. 
De krant ligt nog altijd in de bus (dankjewel, bezorger!) dus iedere ochtend lezen we 
om beurten het wereldnieuws waarvan de helft met corona te maken heeft. En rond 
koffietijd maken we de puzzels. Ik ga, met mondkapje op, naar de Buurtsuper 
op de fiets (dankjewel, Kim!). Dat kan, want bijna iedereen houdt lekker afstand in 
onze Riethovense winkel. Daar kom je dorpsgenoten tegen die je nu niet meer ziet 
bij de repetities van het koor, en hoor je de nieuwtjes. Op zaterdagochtend gaan we 
gewoon naar de Vlindertuin waar alle vrijwilligers ver uit elkaar het onkruid wieden. 
En zaterdagavond zoals altijd naar de kerk (dankjewel, pastoors) om een kaarsje op 
te steken voor iedereen die ’n hart onder de riem nodig heeft. We ruimen binnen het 
huis op en werken overdag buiten wat in de tuin en zien de knoppen dikker worden. 
“Het wordt vanzelf weer lente” zeggen de katjes van de hazelaar. 
Onze dochter de postbode ziet dat de mensen verschillend reageren: sommige 
mensen pakken hun pakketjes aan alsof er geen anderhalve meter is, anderen willen 
het liever voor de deur gezet hebben. Onze andere dochter de juf werkt ’s avonds 
wat langer door en zit ’s ochtends thuis online les te geven waardoor iedereen in huis 
wat stiller moet zijn. Onze kleinzoon monteur moppert over alle maatregelen voor 
corona, het maakt z’n werk ongemakkelijker en z’n sport ligt stil. Maar ook hij snapt 
dat het moet. Onze andere kleinzoon student heeft ’t het moeilijkst: de online 
colleges zijn oer-saai, filmpjes van mompelende professoren die soms niet te 
verstaan zijn en de voorbereiding voor z’n tentamens moet hij in z’n uppie plannen. 
Wel alle nadelen van het studentenleven en niet de feestelijke voordelen. En toch 
biedt de coronatijd ook voordelen voor hem. Hij laat z’n haar groeien, want dat kan 
nu in dit kapperloze tijdperk. Als we allemaal ons een beetje aanpassen, dan kan er 
misschien ergens een vermoeide verpleegster ’n weekendje vrij hebben. 
Want ondanks dat we allemaal voorzichtig zijn, hou je het virus niet tegen. Toen wij 
zelf corona in huis hadden, was het ook bij ons even spannend. Maar we hebben het 
gered: door de adviezen van de GGD hebben we het tot 1 besmetting kunnen 
beperken. Degene die eenzaam opgesloten in d’r kamertje zat, was misschien nog 
het meest opgelucht van allemaal dat verder niemand in ons huishouden positief 
voor corona testte. Maar ook bij ons geldt: die opluchting duurt maar tot de 
volgende corona-test. Ook al komen we bijna nergens meer. En buiten 
roepen de houtduiven vol nesteldrang: “Doe-de-deur-toe, opoe!” Wij tellen onze 
zegeningen als we verhalen horen over eenzaamheid en besmettingsangst. Wij 
kunnen naar buiten de tuin in, zelfs als er een avondklok is. We horen de bosuilen 
roepen. Wij zien dat we precies nog één wild konijn hebben, als het heeft 
gesneeuwd. Hebben jullie gezien dat de knoppen van de ribes een roze puntje 
hebben? Hebben jullie ’s middags de vogeltjes al gehoord? Op sommige dagen klinkt 
het al zó lente-achtig. Dan denk ik aan het late voorjaar, dan gaan mijn gedachten 
naar de tijd waarop de beperkingen verminderen en er weer méér kan. Straks, als het 
zonnetje weer schijnt, kunnen we weer bij familie op bezoek. Lekker met onze jas 



aan koffiedrinken met m’n zussen, buiten in de tuin. En verderop in het jaar: als we 
straks de prik hebben gehad, wat zullen we dan doen? Op bezoek bij een vriendin in 
het verpleeghuis. Naar een museum met de trein. Een bijeenkomst over 
biodiversiteit die niet online is. Alle dingen die je twee jaar geleden gewoon vond, en 
waarvan je je NU voorneemt om er straks extra van te genieten. Dáár denk ik aan als 
ik de mezen hoor roepen: “Zie-die-twee, zie-die-twee!”  
Blijf vooral allemaal gezond! Groetjes van Nellie Das 

o-o-o-o 
Zo even weer genoeg om over na te denken. Deel je positieve ervaringen en help 
elkaar de moed erin te houden. Samen gaan we dit winnen. U doet toch ook mee? 
 
Blijf gezond!  
KBO Riethoven 

Oplossing puzzel januari 2021 

 

  



Puzzel februari 2021 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 

verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 

letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 

AASETER   AGEREN  ALBINO   BEULEN BEWEGING   

BORDES  CREATINE  DAGVLINDER DELER  DOKKEN 

DONATIE  DOORKOMEN DRIEBANDEN EICEL  GAREN 

GOKJE  GRIET   HIAAT   HOGESCHOOL 
HORIG   INBOETEN  IRRITANT  KOETSJE  KORAN 
KRUISBOOG  LEESWOEDE  MELKDISTEL  NABLOEI NOTIE 
ONTZAG  ONZIN  PANTYKOUS  PARDON PASEN 
PERSEN  PICOBELLO  PIOEN  REGAAL  
SANITAIR   STORTBUIEN TOTAAL  ZUINIGHEID 

 

 


