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De Corona maatregelen werden enigszins versoepeld maar nog onvoldoende om onze 
activiteiten weer volledig op te starten. Wel kunnen we de buiten activiteiten zoals fietsen en 
wandelen weer voorzichtig opstarten. Om binnen activiteiten weer te kunnen organiseren 
moet in ieder geval stap 3 doorgaan die nu voorzien is op 9 juni. Als het aantal besmettingen 
blijft dalen dan zou in stap 3 de groepsgrootte naar 4 personen kunnen, recreatie binnen, 
horeca voor uit eten, culturele instellingen en sporten binnen weer toegestaan worden.  Het 
blijft koffie dik kijken maar we hebben toch besloten om het wandelen en het fietsen alvast 
weer op te starten. De voorjaarsfietstocht staat nu gepland voor 16 juni en samen wandelen 
voor 15 juni. 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 en de jongere ouderen al is ingeënt en dat mensen in de leeftijdscategorie van 50 
tot 60 jaar ook een uitnodiging ontvangen. We hebben in Nederland al bijna 9 miljoen mensen 
ingeënt of die hun eerste prik hebben gehad hetgeen er voor zorgt dat het risico van ernstig 
ziek worden door Corona kleiner wordt. Als het aantal bezoekers dat we per dag mogen 
ontvangen omhoog gaat naar vier dan kunnen we tenminste weer de kinderen langs laten 
komen of gezamenlijk bij de buren binnen lopen, maar voorzichtigheid blijft geboden. 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 stap 3 of 4 door  de regering wordt vrij gegeven hetgeen op zijn 
vroegst 9 juni is. Kan het echter pas na stap 4 dan wordt het 30 juni.  Dus laten we duimen 
voor 9 juni! 
 

Voorjaars fietstocht 
Vanaf 2 juni gaan we ook weer fietsen, we vertrekken van de Hofstek om 13.15 uur. Op 
woensdag 16 juni hebben wij onze voorjaars fietstocht gepland. Wij hopen wederom op een 
grote opkomst. Om alles in goede banen te leiden willen wij iedereen vragen om voor 12 juni 
jezelf op te geven bij Paul of Toon want de Hofstek is nog dicht. Het wordt beslist weer een 
leuke tocht met veel bezienswaardigheden. Iedereen moet zelf zorgen voor een natje en een 
droogje. We hebben wel terras bezoek gepland want die zijn weer open. Daar kunnen we 
ook ons brood op eten. Bij slecht weer schuift de fietstocht een week op. (23 juni). U gaat 
toch ook mee? We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Hofstek. 
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Wandelen 
Ook het gezamenlijk wandelen willen we weer opstarten. Het ligt in de planning dat we 
dinsdag 1 juni voor de eerste keer gaan. We vertrekken om 10.00 uur. Omdat de Hofstek nog 
steeds dicht moet blijven hebben we afgesproken dat we op het terras voor de Hofstek koffie 
kunnen bestellen. Een paar mensen van de vrijwilligers zullen helpen om koffie te schenken. 
Het wordt als vanouds weer gezellig. Ga ook mee! 
 

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  +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! 
 

Zomaar een middag samen een ritje met de Duofiets 
Heeft U fietsmaatje al geprobeerd? Joke Franken en Peter van der Weerden waren bereid 
om hun ervaring te delen. 
Verslag van Joke Franken en Peter van der Weerden: 
Het is weer woensdag 13:30u. Even de duofiets ophalen, ontsmetten en op naar mijn gast 
Joke. We bepalen samen waar we vandaag naartoe gaan. Bijvoorbeeld zegt Peter: “Ik wil 
geitenkaas gaan halen bij de Ruurhoeve in Hogeloon, wat vind je ervan?” “Prima we gaan.” 
zegt Joke. Een ander keer zegt Joke: ”Laten we dwars door de Malpie gaan en halverwege 
lunchen.” Elke middag dat we gaan fietsen hebben we dus wel een doel, eieren halen, Joke 
“de speciale grens” laten zien bij de camping De Achterste Hoef op het fietspad naar de 
Postelse Abdij. Enz enz.. Vanuit Riethoven fietsen we over mooie fietspaden en knooppunten 
naar ons doel. Zelfs een zandpad is ons niet te veel. 
In het begin hebben we twee keer een lekke achterband gehad, blijkt een technisch 
mankement te zijn bij nader onderzoek. Maar niet getreurd, we regelden vervoer voor Joke 
en Peter repareerde de band. Ook een keer terecht gekomen in een regenbui, maar gelukkig 
hebben we een bakje achter op de duofiets waarin allerlei nuttige dingen liggen, zoals 
bandenplakgereedschap en natuurlijk een poncho voor de gast. We zijn gelukkig niet 
gesmolten. In het begin van de corona lockdown konden we nergens iets drinken op een 
terras, dus hebben we samen wat drankjes en fruit meegenomen om onderweg op een 
bankje even een rustpauze in te lassen. Net een berichtje van Sander gekregen hoe we de 
trip kilometers van elke rit kunnen laten berekenen door de fietscomputer. We maken 
namelijk nogal wat kilometers, daar we twee ondersteuningsaccu’s hebben, is dit een fijn 
gevoel. Maar met ondersteuning trappen we toch samen flink door, we hebben zelfs 28,9 km 
een keer gehaald. We hebben zelfs een tempo van 27,5 km vastgehouden vanaf de rotonde 
in Bergeijk tot aan huis toe. We hebben genoeg lol onderweg. We staan soms stil bij een 
tractor die bij de wegwerkzaamheden van de randweg om Bergeijk stond, om Joke te laten 
zien hoe groot een wiel van een tractor wel niet kan zijn. Joke kijkt met haar handen, want ze 
is al vanaf haar elfde blind. Zo is het ook leuk om samen bij de grens te kijken en dan op te 
merken dat de middelste draad onder een zeer hoge spanning stond in de Eerste 
wereldoorlog, gelukkig stond er nu niks op. De tentoonstelling in het Ploegpark hebben we 
ook samen bekeken, Joke heeft bij de Ploeg gewerkt en is hierdoor naar Brabant verhuisd. 
Peter is de vrijwilliger van Joke geworden, omdat zij na afloop van een yogales samen 
illegaal op een duofiets zijn gestapt, dit was zo’n geweldige ervaring dat we daarom nu nog 
fietsen. Peter benoemt wat hij ziet tijdens de rit en Joke vertelt welke vogels zij hoort. We 
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vullen elkaar aan. Door het fietsen van werk naar huis dagelijks een rit van 34km, is dit een 
fijne hobby geworden. Na zijn pensionering heeft hij zich als vrijwilliger hiervoor aangemeld 
samen met Joke als gast. Hopelijk blijven we dit nog lang samen doen, ieder van ons kijkt uit 
naar dit geweldig lollig uitje. 
Dus als je nu enthousiast bent om dit ook te ervaren, geef je dat op via de Fietsmaatjes, zie 
hiervoor MeerRiethoven.nl  
 

Voorbereiding op: Na de Coronatijd 
Gelukkig hebben velen van U gereageerd op de enquête in de nieuwsbrief. Natuurlijk willen 
jullie alles weer starten  maar Fietsen en de Gym staan het hoogste op de agenda. Fietsen 
kan eigenlijk alweer, alleen kunnen we alleen maar aanleggen op het terras omdat binnen 
nog steeds verboden is. Over Gym hebben we overleg gevoerd met Ira. De nieuwe regels 
zijn dat groepslessen binnen nog niet toegestaan zijn. Zij wil de beweeglessen in september 
weer opstarten en gaat ervan uit dat er dan geen restricties meer zijn. Over Biljarten loopt 
nog een onderzoek. Volgens ons behoort biljarten tot sporten maar daar is nog niet iedereen 
van overtuigd. Zodra we meer weten laten wij jullie dit horen. De andere binnen activiteiten 
kunnen pas als de restaurants weer open gaan denken wij. Maar laten we beginnen en 
allemaal de fiets pakken om mee te gaan met de voorjaarsfietstocht. 
 
Blijf gezond!  KBO Riethoven 
 
  



Puzzel Juni: 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 
schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 
gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. 
week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 
grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort 
fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 
provinciehoofdstad. 
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 
eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 
landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel 
v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de 
wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 
47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 
tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 
67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

 
 
  



Oplossing puzzel mei 2021: VOGELNESTJE 
 

 


