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Nieuwsbrief juni 2020 

De corona crisis is nog altijd niet voorbij,  

maar gelukkig worden de beperkingen wat minder. 

 

Ook in de vernieuwde Eenhoorn zijn we aan het bekijken  

welke mogelijkheden er zijn en welke activiteiten we  

(natuurlijk onder veilige voorwaarden → 1,5 afstand) 

weer kunnen opstarten. 

 

We denken (en hopen natuurlijk) dat na de zomervakantie  

weer alles langzaam opgestart kan worden. 
 

Stichting de Diessense Eenhoorn. 
Deze stichting gaat de Nieuwe Eenhoorn beheren en huren van 
Leystromen. Om alles goed, soepel en veilig te laten verlopen zijn er 
een paar veranderingen voor de gebruikers gekomen. 
Omdat we de huur, het onderhoud en de energiekosten moeten 
gaan betalen hebben we de consumptieprijzen wat verhoogd. 
Betalen moet voortaan met pinnen. Als je dat niet zelf kunt of wilt, 
kun je natuurlijk ook het geld aan iemand anders geven die het dan 

met het pinautomaat gaat betalen. Wij snappen dat dit voor best veel senioren iets 
geheel nieuws is. Dit zal best wat wennen zijn. 
 

Ledenvergadering. 
Het geld dat betaald is voor de ledenvergadering die in maart zou 
plaatsvinden, zal bewaard worden voor de jaarvergadering in 2021. 
Als je wilt dat het geld wordt terugbetaald, laat het dan even weten 
aan een van bestuursleden of mail het naar kbo-diessen@hotmail.com onder 
vermelding van het bankrekeningnummer waarop teruggestort moet worden. 

  
Vanaf eind mei is de Diessense Kamer weer op maandag begonnen met de 

dagbesteding in de nieuwe ruimte in de Nieuwe Eenhoorn. 
 

Ook het spreekuur van onze dorpsondersteuner gaat op ’s woensdags van 11.00 
tot 13.00 uur weer wekelijks plaatsvinden 

 

Kaartenactie Plus 
In de kaartenbak bij PLUS zaten de afgelopen week hele mooie 
kaarten met een speciale mooie boodschap. Hiermee hebben we 
zeker een aantal mensen zeer blij kunnen maken. Uw bijdrage is 
nog steeds welkom in de kaartenbak. Schrijf een originele 
opbeurende tekst of brief, maak een mooie kaart en tekening en wij 

bezorgen die bij iemand die ook nu nog zo’n opkikkertje goed kan gebruiken. 
 

.Bewegen is een goed medicijn om 

gezond te blijven. 
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.Corona-boekje 
De coöperatie Haghorst, de dorpsondersteuner van Haghorst, 

Baarschot en Diessen, KBO- Diessen, Wij-wel en De zonnebloem 
willen samen  een aantal “Wij-vergeten-u-niet” boekjes maken en 
rondbrengen naar personen die het in deze nare coronatijd wel 

kunnen gebruiken. Het plan is om elke 6 weken zo’n 
bezigheidsboekje rond te brengen. 

 

Vrij biljarten in de Nieuwe Eenhoorn. 

Vanaf maandag 8 juni mag er weer vrij gebiljart worden in de 
Nieuwe Eenhoorn. Op maandag- t/m vrijdagmorgen vanaf 
9.00 tot 11.30 uur en op donderdagavond vanaf 19.00 uur 
kan er  gebiljart worden. Spelregel is o.a. zoveel mogelijk de 
veilige 1.5m afstand houden. Als er wachtenden zijn dan 
moet er na 20 beurten gewisseld worden. 

. 

 BILJARTEN in een competitie 
Deelnemen aan een biljart-competitie voor 55- plussers. Er 
wordt competitie gespeeld in de maanden september tot en 
met april op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Je kunt 
het hele jaar door op vrije uren biljarten. Heb je zin loop dan 
eens binnen.  Als je aan de competitie mee wilt doen, laat 
dit dan  voor juli weten bij Harrie van Hoof: bel 0135041930  
of mail harrievanhoof@hotmail.com in verband met de 
nieuwe indeling.  Leiders: Harrie van Hoof, Piet Plasmans 
en Jos Comperen. Contactpersoon: Jos Comperen. 

 

Positieve gevolgen van corona 

De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen. 
 We hebben gevraagd welke positieve gevolgen mensen 
ervaren in deze tijd en of er maatschappelijke initiatieven zijn 
waaraan zij een bijdrage leveren. De meerderheid van de 
respondenten geeft aan dat zij de schonere lucht (61%) en de 
initiatieven die ontstaan zijn om anderen te helpen (53%) als 
positief ervaren in deze tijd. Ook het feit dat er minder files zijn 
en de tijd die men heeft voor bezinning worden door veel 
respondenten als positief aangemerkt. Diverse mensen geven 
aan nu vaker boodschappen te doen voor anderen en wat vaker 
een oogje in het zeil te houden een praatje te maken om 
eenzaamheid tegen te gaan of personen speciaal te bellen voor 
een opbeurend gesprek. 

 
KBO-puzzel 2 

In de nieuwsbrief van mei stond een KBO-puzzel. Er kwamen 9 goede 
inzendingen bij ons binnen. De prijswinnaar is geworden: Joke van 

Gestel Heikant 12. De prijs is of zal bij haar afgegeven worden. 
Waarschijnlijk hebben veel leden de puzzel goed opgelost, maar de deze niet 

doorgegeven. De oplossing van de puzzel kun je sturen naar Henk Noordermeer: 
Van den Elsenstraat 10 5087 CB Diessen of mailen naar kbo-diessen@hotmail.com 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 
aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 
windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 
37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 
44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude 
lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 
vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper. 

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 
9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 
17 soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 
soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse 
priester 42 afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 
52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare 
plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage. 
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