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  Nieuwsbrief April 2021 
Onze voorzitter, Sjef van Roovert, is tijdelijk beperkt in de uitvoering van zijn 

werkzaamheden. Pieke van Beurden, onze vice voorzitter, neemt deze de komende 
weken over. Tel. 013-5041988 E-mail jfmvbeurden@planet.nl 

 
De vaccinaties komen op gang. Velen van ons hebben reeds óf ontvangen binnenkort een uitnodiging 
voor ‘DE PRIK’, dat betekent stapje voor stapje ruimte creëren voor versoepelingen. We zijn er nog 
lang niet, maar wel op de goede weg!            
                                                                 

                                      

Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid 

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne Senioren en 
Veiligheid. Deze vindt plaats in april. 
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars met Catharine Keyl 
gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en 
phishing. 
  
Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. Deze maand wordt 
georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden 
ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het 
CCV. 
  
Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden presenteerd. Catherine zal u 
samen met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om deze nare vormen van 
criminaliteit te voorkomen. 
  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars. 
  
Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw 
bank en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje 
zien hoe spoofing in zijn werk gaat en wat u er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, 
meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. 
  
Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie over hoe u veilig 
kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het 
maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk dat u 
altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt! 
  
U kunt de webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl: 
-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over spoofing;  -     Op donderdag 22 april om 
10.30 uur het webinar over veilig internetten.Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit 
tijdstip te volgen dan kunt altijd op een later moment de webinars terugkijken. Gaat u hiervoor naar de 
website maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u uitkomt. 
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Ook al kunnen er voorlopig nog geen activiteiten plaatsvinden in De Eenhoorn, het heeft ons niet 
weerhouden om te brainstormen over andere mogelijkheden waar 
misschien best wel belangstelling voor is. Een potje schaken of dammen met elkaar, gewoon met zijn 

tweetjes of meerdere personen. Er zou zelfs een 
competitie opgezet kunnen worden.   
 
 

 
 
 
 

Maar misschien vindt u een potje 
Mens Erger Je Niet, Scrabble of  
een ander gezelschapsspelletje 
ook gezellig om samen te doen.  
   
 En voor de lezers onder u….een leesclub oprichten, is dat een goed idee? 
Je leest individueel een boek en samen bespreek je gezellig aan de leestafel met een kop koffie of 
thee wat je ervan vond, riep het herinneringen, emoties op of totaal andere invalshoeken.  
Het roept discussies op, je leert van elkaar en je ontdekt misschien wel nieuwe inspiraties. 
 
 

 

Historische foto’s van Diessen selecteren en beschrijven iets voor U? 

Stichting Erfgoed Diessen heeft een unieke collectie van ongeveer 20.000 foto’s over het leven in de voormalige 
gemeente Diessen. De fotocollecties van de bekende Diessense dorpsfotograaf Gust de Vries, van de familie Sevens en 
van de voormalige gemeente Diessen zijn hierin opgenomen.  Daarnaast hebben ook particulieren en verenigingen foto’s 
aan de stichting overgedragen.  

Stichting Erfgoed Diessen wil het mogelijk maken dat iedereen online foto’s kan zoeken in onze collectie. Om dat voor 
elkaar te krijgen, is het noodzakelijk om de fotocollectie te plaatsen op een externe database. We hebben gekozen voor 
de database van de Brabant Cloud, onderdeel van Erfgoed Brabant.  

Stichting Erfgoed Diessen zoekt vrijwilligers die samen met ons uit de collectie geschikte foto’s zoeken en beschrijven. Het 
beschrijven gaat op een eenvoudige manier aan de hand van trefwoorden die samen met de foto’s in het 
registratiesysteem van de Brabant Cloud worden opgeslagen.  

Uiteraard zorgen we voor een korte training voor de deelnemers, lokaal in Diessen. Enige kennis in het omgaan met een 
computer is daarbij natuurlijk wel handig.  

Heb je hiervoor interesse? Neem dan contact op met: 

Ad Reijrink 
06-53911893 
ajamreijrink@gmail.com 

http://www.kbo-diessen.nl/
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Maak  je eigen Paastak 
Kleur de eieren, plak ze op gekleurd karton  (verkrijgbaar 
bij HEB), knip ze uit, prik een gaatje  en  hang ze met een 

lintje aan de tak 
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De winnaar van de puzzel van maart is geworden Jeanne van Rijthoven Kerkstraat 11 Diessen 
Presentje wordt bezorgd. 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 
15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 
zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 
39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 
51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 
woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na 
die tijd. 
Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en 
volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 
gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 
leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in 
Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 
52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 
uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 
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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