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Beste leden, 

 

Nieuwsbrief 15 was verzonden en daarna ontving ik deze prachtige foto van een 

duif van Pastoor Harold Zemann . Zo symbolisch. 

Ook ontving ik “ Ik wens jou geestrijke Pinkerdagen “ van B.A. Rueck uit 

Austerlitz. Wilde dit toch nog met u delen. 

De Regenboog heeft u allen weer ontvangen. 

Graag aandacht voor het artikel over de bezorgdheid van het bestuur KBO-

PCOB Zeist over de samenstelling van het bestuur op dit moment en voor de 

toekomst. Ook de redactie van de Regenboog heeft dringend versterking nodig. 

Rustig aan wennen wij met elkaar aan de 1 ½ m samenleving. 

Het is zoals het is. Soms hoor ik deskundige over elkaar buitelen met meningen 

en adviezen. Maar voor mij zelf hou ik mij aan de regels van het RIVM. 

Deze Nieuwsbrief komt onregelmatig naar u toe. 

Wanneer het bestuur u kan informeren zullen wij dit doen.  

 

Wens u namens Nel, Jan, Hanneke en Ineke een goede tijd toe 

Lia 

 



 

 

 



 

Instructiefilmpje gebruik mondkapje // 27/05/2020  
Vanaf 1 juni zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer (OV) om 

besmetting met corona te voorkomen. Maar hoe gebruik je een mondkapje op de 

juiste manier?  

Het RIVM maakte hiervoor een instructiefilmpje voor zorgverleners, maar deze 

instructies zijn voor iedereen die een mondkapje moet dragen (dus ook in het 

OV) waardevol. 

 

Juiste gebruik van een mondkapje 

Weten hoe je op de juiste manier een mondkapje gebruikt is belangrijk om 

besmetting te voorkomen. Wanneer een mondkapje niet zorgvuldig wordt 

gebruikt bestaat de kans dat je alsnog besmet raakt met het coronavirus, 

bijvoorbeeld met het afdoen van het mondkapje.  

Dit zijn een aantal belangrijke punten die worden benoemd in het filmpje:  

Was je handen minimaal 20 seconden. 

Pak masker bij de elastieken en plaats ze om de oren. 

Zorg dat het masker goed aansluit, druk de neusklem aan. 

Test het masker door te blazen, en kijk of er niet te veel lucht langs je gezicht 

lekt. 

Bekijk hier de instructies 

Coulanceregeling rijbewijs verlengd  

De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf de dag dat het rijbewijs 

verlopen is (tussen 1 februari en 31 augustus 2020), iedereen nu in ieder geval 

maximaal zeven maanden mag blijven rijden. Dat geeft een grote groep mensen 

ontzettend veel lucht. Vooral omdat zij buiten hun eigen schuld om in 

onzekerheid zaten, maar nu gewoon gebruik kunnen maken van de auto. Dat is 

meer dan terecht en juist tijdens deze coronacrisis van groot belang. Ook omdat 

het veelal gaat om een kwetsbare groep, waarvoor bijvoorbeeld het openbaar 

vervoer of de fiets geen alternatief is. Zonder geldig rijbewijs kunnen zij geen 

kant op. De maatregel is in alle EU-lidstaten geldig, waardoor er geen 

problemen zullen ontstaan in grensstreken. Bovendien geldt het voor alle 

rijbewijzen, dus ook die wegens een medische aandoening 3 of 1 jaar geldig 

zijn.  

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/instructie-mondkapje-corona


Rotary Club Op Seyst start verkoop voor mondkapjes in de vergaderzalen van 

Figi. 

 

De opbrengsten komen geheel ten goede aan 2 doelen waarmee wij ons 

verbinden: 

 Zomerpakketten voor Stichting Samen Oplopen in Zeist 

Een voetbalveld op het schoolplein van SO Noorderlicht in Zeist 

 

ZATERDAG 13 JUNI a.s. is de eerste verkoopdag. 

 

WIE KOMT ONZE MONDKAPJES KOPEN VOOR HET GOEDE 

DOEL? 

We maken verschillende modellen, die alle kunnen worden voorzien door een 

(stofzuiger-) filter: 

Voor dames, heren & kinderen 

Effen stoffen & diverse prints 

Denk aan vaderdag! 

Per stuk €7,95,  

3 stuks voor €19,95,  

5 stuks voor €29,95 INCLUSIEF HANDIG ZAKJE 

 

ZATERDAGMIDDAG 13 JUNI TUSSEN 13.00 EN 15.00 UUR VERKOOP 

IN FIGI 

(betalingen per pin) 

 

 
 

 

Tot zover weer deze Nieuwsbrief 

 


