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Nieuwsbrief November 2020 
Het wordt een eentonig verhaal, maar het corona virus heeft ons opnieuw in een wurggreep. Meer 

beperkingen, minder bewegingsvrijheid voor onbepaalde tijd. Je zou er haast moedeloos van 
worden. MAAR DAT GAAN WE NIET DOEN! 

We gaan niet bij de pakken neerzitten maar met een positieve blik kijken naar wat we wél kunnen 
aanpakken 

 
 DE EENHOORN is tot 11 november gesloten en daarna wachten we op nieuwe ontwikkelingen van 

de maatregelen die de overheid gaat voorschrijven 
 

Ook in overleg met de gemeente en de werkgroep gaat de zorg vakantie naar Lunteren die 
gepland stond op 24 januari 2021 niet door. Jammer!! 

 
NOVEMBER 
Wandelen Iedere maandag, voorlopig in kleine groepjes op eigen initiatief 
Fietsen:  iedere donderdag , voorlopig in kleine groepjes op eigen initiatief 
Wo 18 KBO-diner bij Boshuys Klein Utrecht in Esbeek 
DECEMBER  
Wandelen      iedere maandag, voorlopig in kleine groepjes op eigen initiatief 
Fietsen:  iedere donderdag, voorlopig in kleine groepjes op eigen initiatief 
Vr 11 Kerstviering Gaat dit jaar niet door i.v.m. met corona 
 

 
KBO-Diner 
Op woensdag 18 nov. is er een KBO- diner bij restaurant “Boshuys Klein 
Utrecht” in Esbeek. 
Opgeven via  013 5169987 of info@boshuyskleinutrecht.nl 

                                Aanvang 18.00 uur, prijs €18,00 doorgeven vlees of vis. 
Dit onder voorbehoud i.v.m. Corona 
 

Beste KBO leden, 
Het zit ons niet mee in 2020!! Na de eerste corona-golf hebben we afgelopen zomer een tijdje het 
idee gehad dat het allemaal wat beter ging. Hoewel we allemaal heel erg voorzichtig zijn gebleven 
en  veel van de onze activiteiten toch steeds  op een laag pitje gehouden. Wel waren de biljarters 
weer druk bezig o.a. ook met de competitie en was er per 1 september een wandelgroep 
opgestart welke al steeds verder aan het uitgroeien was. Ook de fietsers heb ik regelmatig op pad 
zien gaan.. 
Helaas hebben we dit lage pitje nu weer helemaal terug moeten draaien naar de waakvlam. Ook 
hebben jullie waarschijnlijk al gezien/gemerkt dat ook De Nieuwe Eenhoorn voorlopig weer dicht is. 
Dus ook de biljarters die hun activiteiten weer hadden opgepakt zitten nu weer thuis en wandelen 
doen we weer in heel kleine groepjes op eigen initiatief. 
Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Als bestuur zullen we alert blijven en wanneer het mogelijk 
en verantwoord is zullen we weer zoveel mogelijk activiteiten opstarten en ook proberen de 
contacten met u als lid zo goed mogelijk te onderhouden o.a. door middel van deze nieuwsbrief. 
Maar ik wil u ook oproepen wanneer er van uw kant behoefte is aan een praatje of signaleert u een 
situatie waarvan u denkt dat wij als KBO iemand kunnen helpen, aarzel dan niet met ons contact op 
te nemen. We zullen graag met u een babbeltje maken of met u bekijken of we ergens de helpende 
hand kunnen bieden. 

Tot slot vragen wij u: pas goed op uzelf en uw naasten en blijf gezond.  
Sjef van Roovert (voorzitter) 
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Wat kunnen we zelf ondernemen om het toch gezellig te maken! 
Heb je een partner dan is gezelschap en aanspraak vanzelfsprekend. Maar ben je alleenstaand dan is 

het best lastig om dagenlang niemand te spreken. Neem zelf initiatief om eenzaamheid te voorkomen. Er 
is altijd één vriendin, vriend, buur, kennis waar je een afspraak mee kunt maken. 

Een kopje koffie/thee samen drinken, één keer per week bij elkaar eten of een wandeling maken. Een 
kaartje leggen of een spelletje doen. Je kunt daar naar uitkijken al is het maar één of twee keer per week. 

Daardoor blijf je actief, je moet boodschappen doen, bedenken wat voor lekkers je op tafel gaat zetten, 
misschien probeer je wel een nieuw recept uit. 

Lees een boek, luister naar muziek, koop een puzzelboek of een legpuzzel. Trakteer jezelf op een bos 
bloemen of een mooie plant, daar word je blij van! Maak een mooi herfststuk. 

Ontdek een nieuwe hobby of pak een oude op, handwerken, breien, haken, fotograferen…..een 
schilderijtje maken? 

 

  
 
Zorg dat je bezig blijft, zoek contact, neem zélf initiatief en vraag hulp als het nodig is. Er is altijd 

een luisterend oor! 
 

 

 
 

Hoe gaat het met ons?  
Doe mee aan de GGD Gezondheidsmeter!  
 
Hoe gezond is Brabant? Daar komen we alleen achter met jouw hulp. Als je de GGD Gezondheidsmeter 
invult, help je de GGD en jouw gemeente te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Want als 
we weten hoe het met jou gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat.  
 
De GGD Gezondheidsmeter vindt eens per vier jaar plaats. Met de uitkomsten kijken we per gemeente wat nodig is om 
de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Begin september krijgen ruim 95.000 inwoners in onze 
regio een brief van de GGD op de mat, met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst staan vragen 
over je gezondheid, wat je doet en hoe jij je voelt. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst, je wordt hiervoor willekeurig 
gekozen. Ook als je gezond bent is jouw deelname van groot belang. We hopen dat je mee wilt werken aan het 
onderzoek. Heb je geen vragenlijst ontvangen? Kijk dan vanaf 22 september eens op www.ggdgezondheidsmeter.nl 
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                                       Puzzel Oktober 15 goede oplossingen 
De getrokken winnaar is Jan v/d AA uit Haghorst. De attentie wordt bezorgd. 

 
Puzzel November 

 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 14 Turks 
bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 
nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel 
v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 
46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 
kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 
boterton 72 treurig 73 sportman. 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. 
dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 
22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 
36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort 
appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 
voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out. 

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 
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Leef je uit op deze kleurplaat 
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