
KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

 

1                           info op: www.KBO-Diessen.nl     email:kbo-diessen@hotmail.com 

  

 

Nieuwsbrief september 2020 

Het coronavirus blijft ons flink parten spelen. 

We waren van plan om vanaf 1 september weer 

voorzichtig onze activiteiten kunnen opstarten.  

Maar de meest activiteiten in september en oktober durven we nog niet door te 

laten gaan. 

Ons Eetproject in de Eenhoorn, de Dag van de Ouderen op 2 oktober, de bedevaart naar de 
Weebosch op 16 oktober en de open dag van de Eenhoorn op 20 september gaan niet door. 

Ook het kaarten en de Bingo gaan in september en oktober niet door. 
 

SEPTEMBER 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules,  

alleen 4de donderdag vertrek om 10.00 uur bij Hercules. 
Di 15 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
  KBO-Diner bij Auberge de Hilver aanvang 18.00 uur 
OKTOBER 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
  Alleen de 4de donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
Do 8 Opfriscursus verkeer Diessen 13.15-15.30 
Do 15 Opfriscursus verkeer Diessen 13.15-15.30 
Di 20 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 

KBO-Diner 

Op dinsdag 15 september is er een KBO-Diner bij Auberge de Hilver In Baarschot. 
Opgeven bij M. van Dijk 0135043051 of reserveringen@aubergedehilver.nl. Afspraak: 
Aanvang: 18.00 uur, prijs € 18.00 doorgeven Vlees of Vis 
Op dinsdag 13 oktober is er een KBO-diner bij Het landgoed in Esbeek. Opgeven bij fam. 
Huijbregts 013-5049243 of info@hetlandgoed.nl. 

     
 

Contact met de voorzitter 
Best KBO leden, sinds enige tijd mag ik als opvolger van Jac Linnemans 
de taak van uw voorzitter op me nemen. Voor mij betekent dit dat ik ook 
graag voor uw allen aanspreekbaar en dus ook bereikbaar wil zijn. 
Mocht u er behoefte aan hebben om iets met mij te delen of iets te 
vragen kunt u mij altijd persoonlijk  aanspreken als we elkaar ergens in 
het Diessen, Haghorst of Baarschot ontmoeten, of met mij  bellen of 
mailen. Op mijn mobiele telefoon ben ik meestal wel bereikbaar of ik bel 
u terug. Het nummer is 0653396537 en mijn email adres is 
s.van.roovert@gmail.com. 
Overigens kunt u ook altijd een van mijn collega 

bestuursleden aanspreken als het bestuur zaken betreft en dan weet ik zeker dat het ook op de 
juiste plaats terecht komt. 
Met vriendelijke groeten  
Sjef van Roovert 
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Maak het ze niet te makkelijk! 

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen 

regelmatig te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd 

mens telt voor twee. 

 

In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd Senioren en 

Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel 

mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.   

 

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder 

slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. 

 

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel 

mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat 

het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  

Wat kunt u in de maand september verwachten 

− In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 

− Elke week wordt een ander thema behandeld:  

o Week 36 (1/9 t/m 7/9)  :  Meekijken bij pinnen 

o Week 37 (8/9 t/m 14/9)  :  Babbeltrucs 

o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

o Week 39 (22/9 t/m 28/9) :  Phishing 

− Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er 

worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met 

tv-programma’s maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt 

deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38); 

− Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, 

met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar deze 

webinars geplaatst.  

− Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden 

besteed aan de onderwerpen; 

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.  

 

Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers 

van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar 

beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw 

telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.  
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Gratis je verkeerskennis opfrissen? 
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je 
vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je 
mobiel blijft?  
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis 
van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek en in samenwerking 
met de lokale seniorenverenigingen organiseren we een aantal opfriscursussen verkeerskennis 
voor de ervaren automobilist. 

De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht): 
Donderdag 8 en 15 oktober 2020 tijdstip 13.15 – 15.30 uur in Diessen 

Woensdag 18 en 25 november 2020 tijdstip 9.15 – 11.30 uur in Hilvarenbeek 
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Hilvarenbeek 
en is dit iets voor jou?   
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande link of bel tijdens 
kantooruren met 088-5248850. 
http://vvn.nl/opfriscursushilvarenbeek Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de 
bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we je een online 
versie aanbieden) 
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 

Zingen in de Zon bij de Kiosk 
Woensdag 23 september om 13.30 komt Tinie van Eekelen met haar 

accordeon naar de Gildewei in Diessen om rond de kiosk 

samen gezellige liedjes te zingen . Ze brengt ook boekjes 

mee. In deze corona tijd kunnen binnen activiteiten geen 

doorgang vinden. Daarom willen we graag een 

gezellige middag voor onze leden en niet leden 

organiseren. Buiten kunnen we de vereiste afstand  houden. 

Er worden voor zitplaatsen gezorgd. En ook is er koffie 

en thee aanwezig. Als het slecht weer is kan het helaas 

niet doorgaan. Bij twijfel en voor informatie kun je bellen 

met Wilma Paulissen Telf. 06 1288736. Of Sjef van Roovert telf 06 53396537  

Komen jullie lekker de keeltjes mee losmaken? Tot ziens 

 

KBO-puzzel 3 

In de nieuwsbrief van juli stond een KBO-puzzel. Er kwamen 9 goede 

inzendingen bij ons binnen. De prijswinnaar is geworden: Anneke de Wit. De 

prijs is of zal bij haar afgegeven worden. 

We hebben vn KBO-Brabant voor deze maand geen puzzel ontvangen. 

Daarom zijn we zelf op zoek gegaan. → zie volgende pagina. 

 

Wie graag puzzelt kan allerlei puzzels vinden op de site: 

http://www.kbo-diessen.nl/
http://vvn.nl/opfriscursushilvarenbeek
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Onderstaande puzzel heb ik via deze 
site gevonden.  
Hier is geen prijs aan verbonden. 
   

  

Horizontaal  Vertikaal 

 1  Antiblokkeersysteem  1  Duitse stad 

 4  Zo gunstig mogelijk •   2  Benevole Lector 

 8  Knoeier •   3  Rijstdrank 

10 Knaagdier •   4  Denkbeeld 

11 Meelgerecht •   5  Lidwoord 

15 Land van belofte •   6  Gemoedsstemming 

18 Pienter •   7  Plotseling 

20 Gast •   9  Oogziekte 

21 Muziekstijl •  12 Delfstof 

23 Veel en gulzig eten •  13 Voorwerp 

27 Eenheid van elektrische 
stroomsterkte (afk.) 

•  14 Babydoek 

28 Aandeel •  16 Uitroeping van verbazing 

31 Zitting •  17 Honingbij 

32 De eerste vrouw •  18 Inbraak 
 •  19 Land in Afrika 
 •  22 Hoofd van een abdij 
 •  24 Kerkelijk gewaad 
 •  25 Plekje 
 •  26 Lekkernij 

 •  29 Nikkel 

 30 ondernemen 
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