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Nieuwsbrief mei 2021 

Activiteiten mei 2021  

In deze nieuwsbrief: 

• Corona en de vooruitzichten 

• Uitstel jaar vergadering 

• KBO Helpdesk: maak er gebruik van 

• Samen foto’s maken 

• Voorbereiding op: Na de Coronatijd  

• Hoe gaan anderen met corona om en hoe ervaren zij het. 

• Oplossing puzzel april 

• Woordzoeker mei 

• Enquête: Wat na de Corona?  

 
Corona blijft nog even ons levensritme verstoren. Gelukkig heeft men wel besloten dat 
men vanaf 28 april een aantal maatregelen gaat versoepelen. Belangrijk is dat we 
samen het aantal besmettingen gestaag naar beneden kunnen brengen. De derde golf 
is tot op heden minder erg gebleken dan verwacht. Alles wordt nu uit de kast gehaald 
om te kijken hoe we zonder al te veel risico’s weer iets meer bij elkaar kunnen komen. 
Natuurlijk helpt het dat inmiddels een groot deel van de ouderen al is ingeënt en dat de 
jongere oudere in april en begin mei aan de beurt komen. Inmiddels hebben we in 
Nederland al bijna 5 miljoen mensen ingeënt of hun eerste prik gehad hetgeen er voor 
zorgt dat het risico van ernstig ziek worden door Corona kleiner wordt. Zoals we kunnen 
merken zijn alle maatregelen niet voor niets geweest en gaan we samen de slag tegen 
Corona winnen. De Avondklok die nog tot 28 april loopt gaat, als de versoepelingen 
doorgaan, zomaar weer verdwijnen hetgeen goed nieuws is. Ook het aantal bezoekers 
dat we per dag mogen ontvangen gaat omhoog naar twee. Dan kunnen we als echtpaar 
tenminste weer eens bij je kinderen op bezoek gaan of gezamenlijk bij de buren binnen 
lopen, maar voorzichtigheid blijft geboden. Uiteindelijk moet voorzichtigheid ervoor 
zorgen dat we samen Corona er onder krijgen. In verzorgingshuizen waar de bewoners 
al allemaal zijn ingeënt zou ook alweer geknuffeld kunnen worden mits de bezoekers de 
gezondheidstest goed doorstaan. Samen krijgen we Corona er onder en dat moet ook 
om weer met onze activiteiten te kunnen starten. Wij hebben er al wel zin in. Hopelijk 
jullie ook.  Inmiddels weten we dat de Hofstek en de Rietstek dicht blijven tot dat de 
regering het openingsbeleid van de horeca versoepelt. Zoals dat nu er uit ziet is dat 
zeker niet voor  juni 2021. 
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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: gpfantonis@gmail.com  tel nr: 06-27206796  Geert 
Peter van der Weerden: pvanderweerden6@gmail.com tel nr 06-20472584    
Ben Robben: ben@robben.net tel nr 06-55871233 
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! 
 

Samen foto’s maken 

We hadden op dinsdag 13 april een digitale meeting gepland maar de meeste 
deelnemers  gaven toch de voorkeur aan fysiek samenkomen. Jammer genoeg kan dat 
nog niet door de Corona-toestanden. Wel is er een nieuwe opdracht gegeven, nl. Foto’s 
met thema “abstract". We hebben afgesproken dat zodra de Hofstek weer open gaat we 
weer bij elkaar komen om al onze foto’s te bespreken waar we nog niet aan toe zijn 
gekomen. Wilt U ook graag een keer meedoen stuur dan uw Foto’s in naar Fon Sanders 
zodat we ze bij de eerst volgende bijeenkomst kunnen bespreken.  
(Email:  fon.sanders@gmail.com)     
Zodra we weten wanneer de volgende samenkomst is laten wij U dit weten via de mail. 
We bespreken dan al  jullie ingezonden foto’s. Graag zien wij jullie input bij ons 
verschijnen.  
Doe ook mee. Het is altijd gezellig en leerzaam! Mariette van Lieshout en Fon Sanders. 
  

Voorbereiding op: Na de Coronatijd 
Ook in deze nieuwsbrief vragen wij U nogmaals uw aandacht voor de enquête: Wat na 
de Corona? U vindt deze aan de achterzijde van de puzzel. Uw input is belangrijk en 
kan ons helpen hoe we een en ander weer snel kunnen opstarten zodra we allen zijn 
ingeënt en de Hofstek en de Rietstek weer open kunnen. Denk mee en lever de 
enquête in bij een van de bestuursleden of stuur hem naar het mailadres van onze 
secretaris: kwintenjan@hotmail.com (Het mag ook anoniem!) 
 

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, hebben 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. Alle tips helpen een beetje. 
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Interview: Wim Koolen, interviewer: Peter van der Putten. 
  
Toen Peter van der Putten op 16 april ineens bij mij op de plaats stond, dacht ik direct: 
wat komt hij hier doen, waar komt hij voor? En jawel met een lachend gezicht vroeg hij 
mij, met een omweg, hoe ik de coronatijd zag, hoe ik die doorkom en of ik dat wilde 
opschrijven voor de K.B.O. bijlage. 
Met eigen ogen kon hij zien dat ik druk bezig was met het oppotten en stekken van 
fuchsia’s, geraniums en oleanders. Een hobby waar ik dagelijks mee bezig ben. 
De coronatijd zal voor ieder hetzelfde en anders zijn. Toen ik erover ging denken dacht 
ik aan: 
1. De mening: hoe beleeft ieder het gevoel van corona. 
2. De minachting: mijn verbazing, dat zoveel Nederlanders op een partij stemden die 
    de ernst van corona ontkent, terwijl honderd duizenden mensen er aan sterven. 
3. De moraal: dat de levensplichten van die grote volhoudende moedeloze in de 
    horeca werkenden en de pijn en onzekerheid van al die zelfstandige achter de    
    verplicht gesloten winkeldeuren niet te rechtvaardigen is. 
 
    Corona is geen griepje! 
Ik mis de Liederentafel oefenavond en hoop op een doorgaan van deze gezellige avond 
na de Lock-down. Ook zie ik uit naar de maandelijks lekker eten avond in de Hofstek. 
Vervelen doe ik me niet. Naast mijn planten ben ik bezig uit mijn 600 filmbandjes van 1 
uur (die op een harde schijf zijn gezet), familie-. en dorpsfilms te maken .De dorpsfilms 
zet ik bij de 65 films die al op RiethovenWim.tv staan. Vorige week ben ik begonnen 
mijn 20.000 dia’s, vanaf 1970, op een harde schijf te krijgen. Ongetwijfeld komen 
mooie plaatjes van Riethovense verenigingen en -activiteiten tevoorschijn. 2x geprikt 
en met mondkapje voor doe ik weer boodschappen en ’s avonds krijg ik regelmatig 
bezoek van honduitlaters die dan vertellen over, wat hun kinderen na 22.00uur 
beleven (leuke verhalen voor later). Hou allemaal nog even vol !!!!! de eindstreep is in 
zicht .En dan leg ik mijn mondkapje in m’n curiositeitenkast. 
  Wim Coolen. 

o-o-o-o 
Interview: Maria Hamer, interviewer: Antonette Sanders 
“Ja, hoe gaat het tijdens deze Corona- periode? Je hebt weleens van die dagen dat je 
wat somberder bent, maar waar komt dat door? Zeker niet alleen door Corona. Ook 
door niet zo goed slapen, verlies van dierbaren en soms nog heimwee naar het oude 
huis maken dat je weleens minder goed in je vel zit. Maar gelukkig kan ik mezelf weer 
goed oppeppen.” En dat doet ze vooral door iets te doen. Zo gaf Maria aan dat ze erg 
blij is dat zij op 63-jarige leeftijd nog een 7 jarige opleiding is gaan doen op de 
Academie voor Beeldende Kunst; met als specialisatie, Schilderen en 
Kunstgeschiedenis en later nog twee jaar Beeldhouwen. Wat een heerlijke en drukke 
tijd was dat en dan ook nog een baan erbij. Ze heeft er nu na zoveel jaren nog steeds 
plezier van. Zeker in deze vreemde tijd van afstand en geen of weinig sociale 
contacten. Het is zo belangrijk om iets met je handen te doen. In deze tijd heeft ze juist 
schilderijen gemaakt met vrolijke kleuren.  



Ze kan ook goed tegen alleen zijn. Dat is ze wel gewend. En ook het internet biedt 
zoveel mogelijkheden. Om contacten te onderhouden, maar ook bijvoorbeeld een 
cursus te volgen. Zo heeft zij online de cursus intuïtief schilderen gevolgd. En 
momenteel geniet zij van de gratis cursus Vogels kijken via 
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuinvogels-herkennen. Echt een 
aanrader. 
Maria: “Ik ben HEEL blij met al die lieve Mensen om me heen in dit dorp---vrijwilligers 
die creatief acties bedenken voor hen die eenzaam zijn.” Maar wat ze echt mist zijn de 
spontane contacten. Even tijdens het wandelen binnenwippen in de Rietstek of 
Hofstek. Even een spontaan praatje met iemand. Je kunt je verhaal minder kwijt. Alles 
moet nu worden afgesproken. Heel veel vrienden en familie heeft ze ook al lang niet 
meer gezien. Gelukkig komen haar kinderen en kleinkinderen wel regelmatig even op 
bezoek. Ze voelt (en dat voelt ze zeer sterk) hoe jammer het is om weinig tot geen 
contact te hebben met onze Parochie; het kracht putten uit bezinning en verdieping in 
GELOOF---HOOP en LIEFDE. Maar het is niet alleen een lastige tijd voor de ouderen, 
maar ook voor de jeugd. Zij moeten nu veel missen. Om blij te worden geeft ze zichzelf 
en anderen het advies: “Probeer die dingen te doen die je leuk vindt en geef dat ook 
extra aandacht. Dan word je daar vanzelf ook blij van.”  
TUSSEN -HOOP en HERINNERING—BLOEIT Het—GELUK!! 
Maria Hamer. 
 

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 april 2021: LENTEKRIEBELS 
 

 
 
Kruiswoordpuzzel Mei: 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 
aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 
Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 
grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 
voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 
hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 
66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 
Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 
notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 
balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 
22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 
papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 
kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort 
hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een 
zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 
 



 
 
 

 
 

  



Enquête: WAT NA DE CORONA??? 
 

Als bestuur van de KBO  Riethoven willen we heel graag weer gaan opstarten met 
activiteiten zodra dat weer mogelijk is. Alles tegelijk opstarten zal niet gaan. Vandaar 
dat we graag willen weten waar jullie voorkeuren liggen.  
 
Vul onderstaand uw voorkeur in en geef het af bij een van de bestuursleden.  
 
Voorkeur 1 is hoog, voorkeur 10 is laag. Bij opmerking kunt U eventueel toelichten. 
 

Activiteit Voorkeur Opmerking  

Buiten bewegen  

• Fietsen, wandelen  

  

Gymnastieklessen 
Ontspannen bewegen 
 

  

Kaarten, bridgen 
 

 
 

 

Foto’s maken  
 

  
 

De ontmoeting 
 

  

Biljarten, Darten  
 

  

Kienen 
 

  

Samen eten 
 

  

De Zoete Inval 
 

  

Jeu de Boules 
Koersbal 

  

Lezingen/informatie 
 

  

Excursies/uitstapjes 
Rondleidingen/ Museum 
bezoek 

  

   

Zomerspelen 
 

  

Anders…… 
 
 

  

 

Naam :………………………………………………… 


