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Nieuwsbrief Februari 2021 
 

De agenda voor februari is geschrapt, in de volgende nieuwsbrieven worden 
deze zo gauw als het mogelijk is weer geplaatst zoals in het jaarboekje 2021 is 

beschreven. 
 
 

 
Na regen komt zonneschijn 

Met het gevoel dat na iedere regenbui er op enig moment wel 
weer de zon tevoorschijn komt probeer ik mezelf en hopelijk 
ook jullie een hart onder de riem te steken. Het is niet 
gemakkelijk gedurende deze coronacrisis om positief te 

blijven. Op dit moment zitten we zelfs tegen een mogelijke avondklok aan te hikken. 
Iets wat niemand wil. Het is vooral mentaal een heel zware maatregel. 

In de praktijk zal deze maatregel velen van ons niet eens zo heel hard raken. Ik zie 
het dan ook maar als een van die allerlaatste zware regenbuien waar we misschien 
straks na een eerst schuchter zonnetje toch weer langzaam maar zeker letterlijk en 
figuurlijk de voorjaarszon op ons af zien komen. Laten we de op handen zijnde 
coronavaccinaties maar als onderdeel van die voorjaarszon beschouwen! 

We zullen daarna echt nog niet meteen volop zon hebben, met andere woorden: er 
zullen zeker nog maatregelen overeind blijven. Maar het eerste begin is gemaakt.  Ik 
zou zeggen: blijf positief, ga niet bij de pakken neerzitten, doe wat je kunt en mag 
doen, en wat ons betreft hebben wij ook best eens behoefte aan een praatje, dus 
schroom niet en pak de telefoon als ook jij behoefte hebt aan contact. Wij, het 
bestuur van jullie KBO, staan daar voor open!. 

Sjef van Roovert (voorzitter) 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is 
zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen 
worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er 
wordt geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze 
beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel 
alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de 
verzekering het terugbetaalt.  

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. 

De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Wanneer uw aan de beurt bent komt er een oproep via de huisarts of de GGD. 
Vertrouw op uw niet pluis gevoel 
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 DE EERSTE ASPERGES STEKEN HUN KOPJES BOVEN DE GROND…. 

                                 De verliefde asperge 

Ik lag met jou in hetzelfde bed 
We sliepen wel rechtop 
Jij stak er net wat bovenuit 
Vandaar jou blauwe kop 

Ik was stapel op jouw lange lijf 
Dat mag je nu best weten 
Ik vond jou echt een reuze wijf 
Gewoon om op te vreten 

Laatst droomde ik de hele nacht 
Aan een stuk door van jou 
Jij werd mijn bruid mooi wit 
Omdat ik van sleepasperges hou 

Plots werd mijn droom bruut verstoord 
Ik bloedde aan mijn kuiten 
Wij werden allebei vermoord 
Door zo’n hovenier van buiten 

Wij werden in een kist gelegd 
En spoedig daarna gewassen 
Mijn rug was krom de jouwe recht 
Jij was dus eerste klasse 

Wat wreed toch van zo’n hovenier 
Ons zo uiteen te rukken 
Ik heb jou daarna nooit meer 
gezien 
Want ik lag bij de stukken 

Weet je wat ik het gekke vind 
Het is eigenlijk heel stom 
Terwijl ons leven in de grond 
begint 
Is dat bij de mens net andersom 

                                Paul Asselbergs 
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Een prachtig glas-in-loodraam om in te kleuren…..leef je uit! 
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De winnaar van de puzzel van januari is Corrie Nooijens, Roseval 2 
Attentie wordt bezorgd ! 

  

 
 

 
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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