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Beste leden,
Bij het verschijnen van de laatste
Nieuwsbrief leek het of we voorzichtig de
goede kant op gingen en de invloed van het
coronavirus tot staan konden brengen. Ook
de Eikenburg was weer beperkt open: er kon
b.v. weer een biljartbal gestoten en een
koersbal geworpen worden, ook het bestuur kon er weer als
vertrouwd vergaderen. Maar helaas kwam dit optimisme te vroeg en
moesten nieuwe maatregelen getroffen worden door de regering.
Daarop heeft Stichting BOS besloten de Eikenburg weer voor
onbepaalde tijd te sluiten.
Ook op veel andere terreinen werd het beleid strenger. Beleid waar
wij allemaal mee te maken hebben. Een tweede coronagolf is een
feit.
Niet leuk, maar het betekent niet, dat er niets mag. Daarom blijft het
een goede zaak te kijken naar wat wel kan en mag om niet in een
isolement terecht te komen:
- Het werkt veel beter aan positieve dingen te denken dan aan
negatieve.
- Zorg dat je contact houdt met de buren en mensen in de buurt.
- Het is niet veel, maar iedere dag mogen maximaal drie personen
op bezoek komen en mag je dus ook zelf op bezoek gaan.
- Een telefoon kan ‘wonderen’ verrichten en mag onbeperkt
gebruikt worden.
- Zo ook het internet om b.v. mails aan elkaar en je geliefden te
sturen.
- Ga ook gerust naar buiten voor een boodschap
of wandeling(etje) om van de prachtige herfst
te genieten.
Blijf wel altijd op 1,5 m afstand en gebruik een
mondkapje waar het gevraagd wordt.
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Op dit moment van schrijven is nog niet bekend wat er bij het
verschijnen van de Nieuwsbrief of later voor veranderingen in het
beleid getroffen zijn. Let daar op, maar laat je niet gek maken met
het ‘moeten’ bijhouden van alle berichtgeving in de krant, op radio
en t.v. (er is genoeg andere ontspanning te vinden) en laat je zeker
niet meeslepen door de protesten van de ontkenners en
aanhangers van de meest rare complottheorieën.
Ook nu weer wens ik iedereen veel geduld en sterkte met deze voor
ons zo vreemde situatie.
Maar bovenal wens ik alle mensen die in aanraking gekomen zijn met
de gevolgen van deze ziekte, veel beterschap, kracht om hiertegen
op te boksen en troost bij overlijden.
Mocht je het toch even niet zien zitten, dan mag je gerust contact
zoeken met een bestuurslid of een ouderenadviseur.
Roeland van Groeningen, voorz.

___________________________________________________________

Personalia
Welkom aan ons nieuwe lid:
Hr. A.R. Dijkstra

Voortseweg 40

5521 JD Eersel

Overleden:
18-10 Ans v.Dooren-v.Dillen

Mgr. de Haasstr. 24 Eersel

KBO-Eersel wenst alle familieleden veel sterkte toe
bij de verwerking van dit verlies.
Verhuisd:
Miep van Hooff-van de Weijst, van Gebint 5
naar Kapelweg 20 A17, 5521 JJ Eersel
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Kennismaken met beeldbellen?
Onderzoek naar beeldbellen
Vanaf september 2019 ben ik begonnen aan een onderzoek bij
Oktober (voorheen RSZK ZorgProfessionals). Dit onderzoek doe ik
vanuit mijn opleiding waarin ik veel leer over ouderen en wat voor
producten of diensten een organisatie aan kan bieden voor hen.
Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar mensen die willen
deelnemen aan een aantal gesprekken via beeldbellen. Beeldbellen
is het contact via een beeldscherm – bijvoorbeeld een laptop, tablet
of mobiele telefoon – waarbij je elkaar kunt zien en horen. Het doel
is het kennismaken met videobellen. Op deze manier willen we
mensen met elkaar verbinden, zodat contact toch mogelijk is en u
zich wat minder alleen voelt tijdens deze corona-crisis.
Vindt u het leuk om met anderen koffie te drinken, wilt u leren
beeldbellen én een bijdrage leveren aan mijn onderzoek? Doe dan
mee met ons online kletsuurtje! U krijgt uitleg hoe u vanuit uw eigen
huis kunt videobellen, zodat u even gezellig kunt bijpraten. Het
maakt hiervoor niet uit of u al ervaring heeft in beeldbellen of het
nog nooit geprobeerd heeft!
Wat kunt u verwachten?
 Wanneer: donderdag 22 oktober, 29 oktober, 5 november, 12
november en 19 november van 10:00 tot 11:00 uur.
U kunt ook tussentijds instappen.
 Beeldbellen uitproberen in een groepje van vijf personen. Via uw
eigen laptop, tablet of mobiele telefoon óf via een tablet in
bruikleen van Oktober. Waardoor u daarna zelfstandig kunt
beeldbellen met familie en vrienden.
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 Voorafgaand een-op-een begeleiding bij het gebruik van Skype
op het apparaat van uw voorkeur. Skype is het beeldbelprogramma dat gebruikt zal worden.
 Thema’s die onder andere aan bod komen: wonen in Eersel,
vrijetijdsbesteding, omgaan met technologie, anderen in mijn
leven en zorgen voor een naaste.
 Na afloop van het beeldbellen een kort vraaggesprek met mij over
uw ervaring met het beeldbellen.
Hoe kunt u meedoen?
Wilt u meedoen of meer informatie? Volg dan deze vier stappen:
 Stap 1: Bel buurtvereniging de Molenakkers op 0497 515340 of
stuur een mail naar marit.janssen@zorginoktober.nl
 Stap 2: Vertel dat u mee wilt doen aan het beeldbellen van Marit
Janssen.
 Stap 3: U laat uw gegevens (telefoonnummer of mail) achter.
 Stap 4: Ik bel of mail u terug en we maken een afspraak wanneer
het u schikt.
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten!
Marit Janssen
Masterstudent - Healthy Ageing Professional
Oktober | voorheen RSZK ZorgProfessionals
___________________________________________________________
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Maak kennis met:

speciale aanbieding voor KBO-leden
Al vele jaren bezorgen wij van Catering Content verse warme en
koelverse maaltijden bij ouderen. Soms voor het gemak, soms
omdat het maken van de eigen maaltijd simpelweg niet (meer)
mogelijk is.
Een service die voor velen een uitkomst biedt, zeker in deze
coronatijd.
Actie speciaal voor KBO-leden
Wij proberen zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met
onze maaltijdservice en hiervoor hebben wij nu de handen in één
geslagen met de KBO’s in onze regio. Hierdoor kunnen wij u als
KBO-lid een speciale aanbieding doen:

3x een 3-gangenmenu voor € 15,00 (gratis bezorgd)
Dit is geheel vrijblijvend, zónder abonnement of verdere
verplichtingen. Gewoon om eens te kijken hoe het bevalt!
Wanneer u gebruik wilt maken van de actie kunt u dit uiterlijk vóór
vrijdag 15 november telefonisch aan ons doorgeven via
telefoonnummer 040-2040125. Vermeld daarbij dat u gebruik wilt
maken van de KBO-actie. We nemen telefonisch alle praktische
zaken met u door zoals bezorgmoment, bezorgadres, menukeuze
(zie volgende bladzijde), betaling etc.
Catering Content, Westerhoven
www.cateringcontent.nl
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KEUZEMENU KBO-ACTIE
Maaltijd dinsdag 24 november
Menu A. Gekookte aardappelen met sperzieboontjes en een
sukadelapje in jus
Menu B. Macaronischotel met gehaktsaus en een gebakken eitje
Beide menu’s worden geleverd met een heldere kipkerriesoep en
vruchtenyoghurt.
Maaltijd woensdag 25 november
Menu A. Aardappelpuree met spinazie a la crème en gehaktbrood
met pruimen
Menu B. Aardappel-tonijnsalade met diverse garnituren (koud)
Beide menu’s worden geleverd met een heldere aspergesoep en
amandel-vla.
Maaltijd donderdag 26 november
Menu A. Gekookte aardappelen met tuinboontjes in boter en een
varkenslapje met jus.
Menu B. Mihoen-taugé schotel met broccoli en met kipsaté
Beide menu’s worden geleverd met erwtensoep en mokka-vla.
Geef uw keuzes uiterlijk vóór 15 november telefonisch door via
040-2040125.
- Alle gekozen maaltijden worden koelvers bezorgd op dinsdag

24 november in de middag.
- U bewaart de maaltijden in de koelkast en warmt ze op in de
magnetron.
- Het is mogelijk bepaalde dieetwensen en/of allergieën door te
geven. Bespreek dit bij de aanmelding.
- U betaalt contant en gepast bij bezorging.
Prijs: € 15,- voor 3x 3-gangenmenu.
Deze actie is geheel vrijblijvend.
U zit niet vast aan een abonnement of
verdere bestellingen!
8

