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Eetpunt Kom Bij Ons 
  
In januari start weer het eetpunt op maandag 
en vrijdag. Jarenlang werd het eetpunt samen 
met ONS Welzijn en BrabantZorg 
georganiseerd in D’n Brak. Vanwege Corona 
werd het stilgelegd in maart van dit jaar. In 
eerste instantie werd gedacht aan een korte 
periode. Helaas bleek dit niet waar te zijn. 
BrabantZorg gebruikte deze periode om na te 
denken over de toekomst. Daarin bleek dat 
voor het verstrekken en bereiden van 
maaltijden geen ruimte meer was en daarom 
werd besloten hiermee te stoppen. Als KBO 
Mariaheide zijn we daarom op zoek gegaan 
naar nieuwe mogelijkheden en we hebben 
deze gevonden bij de van Haarenstaete. 
Vanaf maandag 4 januari starten we weer met 
het eetpunt op maandag en vrijdag op onze 
nieuwe locatie van Haarenstaete. Vanwege 
Corona kunnen we maar met 9 personen 
terecht. Worden de beperkingen opgegeven 
dan kunnen meerdere personen gebruik gaan 
maken van het eetpunt. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij het bestuur en 
worden tijdelijk op de wachtlijst geplaatst. De 
kosten voor deelname aan eetpunt bedragen  
€ 10,75 per dag. Deelnemers die voorheen al 
een reductie ontvingen van de gemeente 
blijven deze behouden maar moeten deze zelf 
aanvvragen. Indien noodzakelijk zal het 
bestuur u hierbij helpen. 
Het bestuur is blij dat het eetpunt weer actief 
is en verwacht een prettige samenwerking met 
de van Haarenstaete. 
We willen ook het bestuur en personeel van 
D’n Brak bedanken voor de jarenlange fijne en 
prettige samenwerking.  
 
Nagekomen wijziging: 
De persconferentie van 8 december 
maakt het bestuur duidelijk dat hoe 
graag we zouden willen dat het eetpunt 
opstart, dit vanwege de kwetsbaarheid 
van de deelnemers aan het eetpunt niet 
moeten doen. We willen de start van 
het eetpunt koppelen aan de opening 
van de restaurants met inachtneming 
van de Coronabeperkingen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kienen 
 
In januari is het geen kienen in verband met 
de huidige Corona perikelen. Volgende maand 
wordt beoordeeld of het weer verantwoord is 
om weer te kienen. 
 
Bridgen 
 
In januari is het geen bridgen in verband met 
de huidige Corona perikelen. Volgende maand 
wordt beoordeeld of het weer verantwoord is 
om weer te bridgen. 
 
Dit is de laatste maandelijkse bijdrage aan de 
Heise krant voor 2020. Een bewogen jaar 
waarin we ons veel moesten ontzeggen. Van 
onze activiteiten zijn er veel afgelast of hebben 
gedeeltelijk plaatsgevonden. 
Het ziet er niet naar uit dat er snel verbetering 
zal optreden. Als bestuur en zijn vrijwilligers 
popelen we om weer te beginnen maar we 
doen dit pas al het echt kan en veilig is. 
Gelukkig kunnen we in januari weer beginnen 
met het eetpunt, zie begin van deze pagina. 
 

Het bestuur wenst iedereen 

fijne kerstdagen 

en 

een voorspoedig 2021! 

 

 

 


