
KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

 

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

 

Nieuwsbrief Januari 2021 
KNAL!.....complete lockdown tot 17 januari 2021, de boodschap kwam 
keihard binnen. Toch nog vuurwerk aan het einde van dit jaar! 
Verwacht? Geschrokken? Wat vraagt dat van uzelf en ons allemaal? 
GEDULD, VEERKRACHT, POSITIVISME en GELOVEN in het oplossen van 
deze situatie.   
 
De agenda voor januari is geschrapt, in de volgende nieuwsbrieven worden deze 
weer geplaatst zoals in het jaarboekje 2021 is beschreven.  

 
Kerstmis 
Het was al vroeg een beetje kerst voor u als lid van de 
KBO. Op maandag 8 december kreeg u uit handen van 
een van de bestuursleden een kerstpakketje 
aangereikt. En het bestuur werd daarbij ondersteund 
door Mieke Noordermeer, Jac Linnemans en Frans 
Driesser. Dat was nodig want we moesten maar liefst 
425 pakketjes bij onze leden thuis bezorgen. We 
hebben dat echt heel graag gedaan. We vonden het 
fijn dat we toch, in dit hele moeilijke corona-jaar iets 
voor u konden betekenen. Door Bakkerij van Hulten 

was een mooi pakket samengesteld met allerlei lekkernijen uit de eigen bakkerij 
en van onze huisdrukkerij Cyaan was er een leuke kerstkaart bijgevoegd. En 
beiden deden dat voor ons met een aanzienlijke korting. Heel veel dank 
daarvoor. 

Ik zei al: het was fijn om dit pakketje bij u te mogen afgeven want de reacties 
die we kregen bij het bezorgen, maar ook nog daarna, waren echt 
hartverwarmend. Het was ook fijn u weer eens te zien, even “goeiendag 
zeggen”, al was het vaak heel kort en op afstand, het kon nu even niet anders 
en we gaan dat zeker weer goed maken en hopelijk al zo snel mogelijk in 2021.  

Aan het eind van 2020, mijn eerste jaar als voorzitter, wil ik toch ook nog even 
kwijt hoe trots ik ben op ons bestuur. Henk, Ine, Janus, Tine, Pieke en Wilma, 
jullie hebben ondanks het feit dat we vaak niet veel konden doen, toch heel 
gemotiveerd steeds weer je best gedaan om datgene wat mogelijk was te 
blijven doen voor onze leden. Heel veel dank daarvoor. Met zo'n team durf ik 
2021 wel  aan, in de hoop dat we in de loop van het jaar weer volop voor onze 
leden aan de slag kunnen. Want dat is wat jullie het liefste doen.  

Tot slot wens ik iedereen heel fijne kerstdagen. Maak er binnen wat 
mogelijk is wat moois van ! Allen een gelukkig nieuwjaar en laten we 
hopen op een beter 2021...!!  Pas goed op u zelf en blijf gezond! 

Sjef van Roovert (voorz.)   
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Stille nacht, tovernacht 
Een kerstverhaal over ware vriendschap 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog 
buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was 
gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht. 
 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort 
door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton 
had geen familie en geen thuis. 
 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, 
vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 
 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij 
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster. 
 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter 
bij elkaar blijven." De hond keek hem aan. 
 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het 
in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar 
meer heb ik niet." 
 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna 
floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei 
Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." 
 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet en 
luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar." 
 
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde 
belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je 
liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is." 
 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild." 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste 
vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, de 
hond, volgde hem.  
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De winnaar van de december puzzel is Hennie  van Nieuwkuijk, prijsje wordt bezorgd 

Puzzel Januari 2021 

 
 

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

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 
16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 
26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 
37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 
loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige 
gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 
Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 
kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 
slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 
17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 
schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 
42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 
onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 
mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 

 

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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Maak de voorstelling af door de cijfers te verbinden en kleur het daarna 
in…..veel  plezier! 

 
 

 

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

