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Nieuwsbrief mei 2020 

Jammer genoeg  heeft de corona virus ook weer 

invloed op de inhoud van deze nieuwsbrief. 

Alle activiteiten van KBO-Diessen 

en alle activiteiten in de Eenhoorn gaan niet door. 

 

MEI   →  geen activiteiten 
JUNI  →  we verwachten nog geen activiteiten. 
 

KBO-Diner 

Geen KBO-diner in  mei en juni 
 

De voorbereidingen voor de zomerschool 2020 waren helemaal klaar. 
We hadden weer een leuke verzameling van activiteiten voor de 

senioren van 22 juli t/m 16 augustus. Jammer genoeg hebben we 
moeten besluiten ook dit niet door te laten gaan. We wachten op 

betere tijden en bewaren alles voor de zomerschool 2021.  
 

 
Veel te vroeg hebben wij als KBO-Diessen 

afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd lid 

Janus Plasmans 

Janus is 9 jaren lid geweest van ons bestuur en ook van diverse 
werkgroepen. Als bestuurslid was Janus best kritisch, maar altijd gericht 
op het belang van de leden. Ook na deze bestuursperiode bleef Janus 
zeer actief. Hij was een van de eerste cursisten bij de computerlessen en 
toen hij met succes geslaagd was, is hij direct in de organisatie gekomen 

en gebleven. Ook bij het computerspreekuur was hij de kartrekker.  Veel van onze leden zullen 
zich Janus herinneren als de persoon die jaarlijks de fietstochten organiseerde en wekelijks 
aanwezig was om alles goed te laten verlopen. Als begeleider bij de bingo-middagen en als onze 
hoffotograaf was Janus een kei van een vrijwilliger. 

Janus we zullen je missen 
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Corrie, kinderen en kleinkinderen. 

Bestuur KBO-Diessen en vrijwilligers van de werkgroepen 

Op deze bladzijde blijkt weer eens dat 

vreugde en verdriet 

dicht bij elkaar kunnen liggen. 
 

Op vrijdagochtend 24 april werd ons bestuurslid Tine Paternotte blij 

verrast door onze burgemeester Evert Weijs met een benoeming tot Lid in 

de Orde van Oranje Nassau. Tine was vanaf 1999 heel actief bij de 

kinderen van ’t Kleine Verschil in den Deel op Haghorst. Met haar 

geweldige inzet en haar betrokkenheid en creativiteit voor de kinderen met 

een meervoudige handicap en voor de andere vrijwilligers was ze een 

geweldige steunpilaar in het gehele project. Zo is Tine ook in het bestuur 

van KBO-Diessen. Tine proficiat met deze mooie onderscheiding en we 

hopen nog lang van jouw kwaliteiten gebruik te mogen maken. 

http://www.kbo-diessen.nl/


KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

  

2                           meer informatie op: www.KBO-Diessen.nl    email:kbo-diessen@hotmail.com 

  

EEN SCHRIFTELIJK AFSCHEID als voorzitter→ JAC LINNEMANS 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en wens Sjef en 

natuurlijk KBO-Diessen heel veel succes toe en hoop dat deze nare corona-tijd snel 

voorbij is.  Voor mij zijn het 10 geweldig fijne KBO-jaren geweest 

Officieel kiezen de leden de nieuwe voorzitter, maar omdat onze jaarvergadering in 

maart niet kon doorgegaan, hebben we voor deze tussenoplossing gekozen in de hoop 

dat alle leden hiermee akkoord zullen gaan. In de volgende jaarvergadering komen we 

hierop terug en zullen dan alles volgens de statuten afwerken.    Jac Linnemans 
 

Voorzitterschap toch overgedragen 

Zoals u allen weet hebben we onze ledenvergadering van 13 maart vanwege de coronacrisis moeten  

opschorten. Het ziet er ook niet naar uit dat dit op korte termijn wel zal doorgaan.  Omdat Jac Linnemans 

vorig jaar al heeft aangekondigd het voorzitterschap te willen neerleggen, heeft het bestuur Sjef van 

Roovert, die eind vorig jaar als aspirant bestuurslid deel van ons bestuur is gaan uitmaken, gevraagd 

voorlopig het voorzitterschap van Jac over te nemen.  Bij de eerstvolgende ledenvergadering zal Sjef zich 

voor de functie van voorzitter verkiesbaar stellen en kan een stemming daarover worden gehouden. 

Jac Linnemans legt voorzitterschap van KBO Diessen/Haghorst/Baarschot neer. 

Het was de bedoeling dat in onze ledenvergadering, welke was gepland voor 13 maart jl. Jac het 

voorzitterschap van KBO Diessen, Haghorst en Baarschot zou gaan overdragen aan Sjef van Roovert. 

Jammer genoeg hebben we deze ledenvergadering niet kunnen laten doorgaan. Toch heeft Jac nu zijn functie 

neergelegd.  Tien jaar lang was hij een voortreffelijke voorzitter.  Onvermoeibaar heeft hij zich ingezet voor 

de belangen van KBO Diessen/Haghorst/Baarschot. Altijd konden wij een beroep op hem doen, niets was 

hem teveel. Zijn kennis van zaken zullen we zeker gaan missen, maar we weten ook dat we waar nodig altijd 

nog op zijn steun kunnen rekenen. Jac heel erg bedankt voor het vele werk dat je voor ons gedaan hebt en 

we zullen er zeker bij onze eerstvolgende ledenvergadering nog op terug komen.        JAC BEDANKT !!! 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Sjef van Roovert, geboren in Baarschot en mijn hele leven al 

woonachtig in Diessen/ Hilvarenbeek. Ik ben 68 jaar oud, al 46 jaar getrouwd met 

Marianne vader van twee zoons (Teun en Martijn) en de trotse opa van onze twee 

kleinzoons Kay en Borre. 

Ik ben mijn hele leven werkzaam geweest in paardensportorganisaties en sinds 2015 

met pensioen. Na mijn pensionering, en na het opruimen van de vliering en al drie 
keer schoonmaken van de garage, ben ik gaan zoeken naar nog meer zinnige 

invullingen van mijn vrije tijd.  Ook vanuit mijn vroegere werkkring ligt mijn hart bij 

het verenigingsleven. Met als hobby’s sport, zowel passief als actief, en reizen (o.a. in de zomer met de 

caravan op pad) en daarnaast een keer in de week oppassen op de kleinkinderen (maar nu dus even niet) kan 

ik mijn vrije tijd aardig invullen. 

Toch wil ik naast die hobby’s ook graag iets voor deze samenleving betekenen. (Ik ben inmiddels onder 

anderen actief  als voorzitter van de raadscommissie Samenleving van de gemeente Hilvarenbeek en 

secretaris van Wielervereniging Diessen). Maar toen Jac Linnemans mij de vraag stelde of ik beschikbaar 

zou zijn voor een functie in het bestuur van de KBO Diessen, Haghorst en Baarschot en daar van op  termijn 

zelfs het voorzitterschap van hem zou willen  over te nemen, heb ik wel toch wel even bedenktijd gevraagd. 

Deze taak overnemen van een duizendpoot als Jac is natuurlijk niet niks. Toch heb ik uiteindelijk ja gezegd 

en zal ik deze uitdaging met veel inzet aangaan. Ik heb niet de illusie om in de schoenen van Jac te kunnen 

gaan staan maar ik zal mijn uiterste best doen om op mijn eigen manier het bestuur van KBO Diessen, 

Haghorst en Baarschot zo goed mogelijk te leiden en de leden maximaal van dienst te zijn, en waar mogelijk 

en nodig samen met de vrijwilligers en bestuursleden de vele activiteiten te ondersteunen. Ik ben ook erg blij 

dat Jac heeft toegezegd ons daarbij, als niet bestuurslid voorlopig te blijven ondersteunen en ik zal niet 

aarzelen van zijn kennis waar nodig gebruik te blijven maken.  Mocht u als lid van KBO Diessen, Haghorst 

en Baarschot mij nodig hebben aarzel dan niet contact met mij op te nemen hetzij telefonisch (0653396537) 

of  via de e-mail  s.van.roovert@gmail.com           Sjef van Roovert 

http://www.kbo-diessen.nl/
mailto:s.van.roovert@gmail.com
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Leuke actie voor werknemers van de Diessense dokterspraktijk. 

Een aantal deelnemende groepen van de seniorenraad wilden 
op een speciale manier aan groepen, van wie in deze moeilijke 

coromatijd extra veel energie gevraagd wordt, op een leuke 
manier een hart onder de riem steken. 

Op de foto overhandigt Sjef van Roovert namens KBO-Diessen 
aan de dokterspraktijk in Diessen een lekkernij voor bij de 

koffie met daarbij een bedanktekst. 

Speciale corona-acties 
U kunt zich nog steeds aanmelden bij KBO-Brabant voor een Belcirkel en dan je kunt door 
9 personen uit de regio gebeld worden of zelf deze personen bellen.      
 
KBO-Diessen wil ( op verzoek) ook zo’n belcirkel maken, maar dan met senioren uit onze 
eigen 3 kernen.   Meld je dan aan bij kbo-diessen@hotmail.com of 0135041914  

 
Kaartenactie Plus 

De kaartenactie bij PLUS is nog steeds bezig. De kaartenbak staat bij de 
inpaktafel vooraan aan in de winkel. 
We hebben al veel personen met die mooie kaart blij kunnen maken. 
Schrijf een briefje, maak een mooie kaart en tekening en wij bezorgen die bij 
iemand die er in deze moeilijke tijd blij mee zal worden gemaakt. 

 
KBO-Diessen heeft nog kaarten die je met kralen op kunt sieren. Mooi tijdverdrijf voor 
jezelf en je kunt met die mooie kaart  iemand blij maken. De kaarten kun je halen bij 
Mien Vingerhoets. 
 
Onze KBO-tocht naar de H. Eik gaat ook jammer genoeg niet door 

dit jaar. Maar je kunt in deze maria-maand er wel op eigen gelegenheid 
naartoe gaan. Maar ook bij de Hasseltse Kapel in Tilburg of de St. Jan in Den 
Bosch ben je natuurlijk welkom. 
 

Op de volgende blz. staat een KBO-puzzel. In elke volgende nieuwsbrief zullen wij 
er een publiceren. De oplossing van deze puzzel kun je sturen naar Henk 
Noordermeer: Van den Elsenstraat 10 5087 CB Diessen of mailen de 
oplossingszin naar kbo-diessen@hotmail.com. 

 
Tijdelijk geen eigen bijdrage WMO. 

 Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente (WMO) is vanwege 
corona gestopt of verminderd. Denk aan de huishoudelijke hulp die niet 
meer kan of mag komen. De minister van VWS heeft daarom besloten dat 
mensen in april en mei 2020 de eigen bijdrage voor de Wmo van maximaal 
19 euro per maand niet hoeven te betalen. Wmo-cliënten die wonen in een 
instelling voor beschermd wonen of voor opvang betalen wel gewoon de 
eigen bijdrage Wmo. Hun hulp en/of ondersteuning loopt namelijk gewoon door.  Uw eigen bijdrage voor de 
Wet langdurige zorg (Wlz), meestal veel meer dan 19 euro, loopt wél door. Wanneer u vanwege corona 
veel minder zorg of hulp krijgt kunt u contact opnemen met het CAK en overleggen of uw eigen bijdrage 
aangepast kan worden. Als u meer zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor.  
Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAK (dat de rekeningen stuurt).  
U kunt ook bellen met KBO-Brabant of een e-mail sturen naar mpette@kbo-brabant.nl. 
 

 
 

http://www.kbo-diessen.nl/
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KBO-puzzel 1      mei 2020 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 strik 16 bedieningsloon 18 grote 
papegaai 19 Europeaan 21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 
Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 
scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een zeker iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 
49 bijwoord 50 extra large 51 rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse 
Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse 
priester 66 Australische struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie. 

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin van 
Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat 
20 straatje 23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 38 deel v.h. oor 39 
ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 
dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 
mobiele eenheid 69 selenium. 
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