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Nieuwsbrief oktober 2020 
 Het coronavirus houdt ons nog stevig in haar greep, er 
dreigt zelfs een tweede golf. Wat betekent dit? 
 

Het eetproject in de Eenhoorn, de Dag van de Ouderen op 2 oktober, de 
bedevaart naar de Weebosch op 16 oktober gaan niet door. Ook het kaarten en 

de Bingo gaan in oktober en november niet door. 
OKTOBER 
 
Wandelen Iedere maandag vertrek 9.30 uur vanuit de Eenhoorn 
Fietsen:  iedere 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 13 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
 
NOVEMBER 
 
Wandelen Iedere maandag vertrek 9.30 uur vanuit de Eenhoorn 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
Ma 02 Inloopspreekuur  computer 13.30 uur Elckerlyc  
Di 17 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
Wo 18 KBO-diner bij Boshuys Klein Utrecht in Esbeek 
 

KBO-Diner 
Op dinsdag 13 oktober gaat het diner bij “het Landgoed “ in Esbeek niet 
door. 
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. 
 

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. 
 
 

• Klik niet op een link wat u niet herkent. 
• De bank vraagt nooit telefonisch of per mail naar uw gegevens. 
• Hulpgevraagd door bekenden om geld te storten. 

Niet doen!! Maar bel eerst diegene zelf op of het klopt. Of vraag het aan 
uw kinderen of anderen. 
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Gratis cursus om je verkeerskennis op te frissen? (herhaling) 
De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht): 

Donderdag 8 en 15 oktober 2020 tijdstip 13.15 – 15.30 uur in Diessen 
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 
 

Welkom in de Diessense Eenhoorn 
 

 
Er ging ook een streep door de Open Dag van de Diessense Eenhoorn, jammer!! We 
zijn zó trots op het resultaat. Daarom tóch een lichtpuntje. Vanaf 1 okt. Is D’n Inloop 
( zie plattegrond ) van ma t/m vrij van 9.30 uur 11.30 uur open. Koffie en thee staan 
klaar. Het eerste kopje betaalt u zelf €1,25 graag met betaalpas, contant mag. Als 
welkom in de maand oktober is het tweede kopje gratis. U kunt er lezen, buurten of 
gewoon gezellig samenzijn en de Diessense Eenhoorn bekijken. 

Samen moet het lukken hiervan iets moois te maken. 
 

 
 

Alle leden 
van de 

Rabobank 
krijgen 

een 
stemcode 
waarmee 

je 5 
stemmen 
uit kunt 
brengen 
van 5 t/m 

25 
oktober. 

 
Als je hierbij hulp nodig hebt, kun je elke donderdagmorgen in de Nieuwe  

Eenhoorn hulp krijgen. 
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Zingen in de Zon bij de Kiosk 

 
 

De weergoden hadden onze activiteit ‘Zingen in de Zon’ zó letterlijk genomen dat we 
het 12 augustus moesten afblazen wegens extreme warmte! 
Opnieuw prikken, het werd 23 september, en hopen op een rustige herfstdag. Ze 
hadden geluisterd, de goudgele bladeren dwarrelden vrolijk om ons heen, het werd 
‘Zingen in de Wind’. De zitplaatsen waren Corona-proef op 1,5 meter van elkaar 
opgesteld voor de Kiosk en de belangstelling  verraste ons. Een welkomstwoordje 
van Sjef, een kopje koffie of thee, de boekjes werden uitgedeeld, Tinie van Eekelen 
geïnstalleerd met haar accordeon, wie heeft er een verzoeknummer…..roept u maar! 
Het werd een gezellige, vrolijke middag, iedereen zong uit volle borst mee, voor 
herhaling vatbaar. Nu er binnen zo weinig activiteiten doorgang kunnen vinden in 
deze Corona-tijd was het fijn om elkaar weer even te zien en te spreken, tot de 
volgende keer!  
 

De Diessense Kamer wordt ‘Ons Trees’ 
De dagbesteding in de Diessense kamer in de 
Eenhoorn stopt per 1 oktober. Contour deTwern krijgt 
hiervoor geen subsidie meer van de gemeente. 
In overleg met Contour deTwern, Wij-wel en De 
Diessense Eenhoorn hebben we een oplossing 
bedacht. Zowel ’s maandags als vrijdags gaan we 
van 1 oktober in een nieuwe opzet verder onder een 
nieuwe naam: Ons Trees. De nieuwe opzet is dat we 
de dagbesteding indelen in 3 delen: ’s morgens, 
etenstijd, namiddag: van 10.00 tot 16.00 uur. 
Een speciale werkgroep gaat kijken naar een leuke 
en zinvolle invulling. Dit zal ook in overleg met de aanwezigen gebeuren. Omdat er 
hiervoor geen subsidie meer gegeven wordt, zal de dagprijs aangepast moeten 
worden naar € 10,-. Maar in oktober starten we met een prijs van € 5,-. Onze 
dorpsondersteuner Jacqueline de Wit is er nauw bij betrokken en zal (veelal op 
afstand) aanspreekpersoon zijn. Voorlopig moeten we i.v.m. met de corona wel met 
kleine groepen werken van max. 5 personen in de huiskamer. 
We gaan samen maken dat Ons Trees een succes wordt. 
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KBO-Puzzel-3 

 De oplossing  van de puzzel kun je sturen naar Henk Noordermeer 
van den Elsenstraat 10 

5087CB Diessen of mailen naar kbo-diessen@hotmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide 
18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 
mobiele eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 
loofboom 31 Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 
middel 45 gelijkspel 48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 
54 schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 
63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 
irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust 8 
vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 
Europese taal 20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot 
38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 
linie 47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel v.e. boek 
65 insect 67 motorraces 69 overdreven. 
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