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                                        Nieuwsbrief Mei 2021 
                                                              
                                                                              
                                                                          OOK IN 2021 NOG GEEN JAARVERGADERING! 
                                                                                                                                                                         
                                                  
 
Volgens de statuten van de KBO moet ieder jaar vóór eind april een ledenvergadering bijeengeroepen 
worden.  
Echter, net als in 2020, kunnen we ook in 2021 niet aan die verplichting voldoen vanwege de corona-
crisis. 
In de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en 
over de financiën. Verder wordt de contributie door de leden vastgesteld en vindt de verkiezing van 
bestuursleden plaats. 
Deze onderwerpen kunnen dus ook dit jaar niet in een ledenvergadering besproken worden; daarom 
willen we via deze nieuwsbrief toch enige informatie geven.  

 
BESTUUR 
Bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen voor een periode van drie jaar en zijn 
vervolgens herkiesbaar voor wederom een periode van drie jaar.  
Wegens ontbreken van een ledenvergadering in 2020 en in 2021, konden geen bestuursleden 
gekozen of herkozen worden. 
Er zijn op dit moment dus bestuursleden die niet gekozen zijn, dan wel aftredend zijn en niet herkozen. 
Omdat we toch een voldoende bestuur moeten hebben, blijven alle bestuursleden in functie tot de 
eerstkomende ledenvergadering. Dan komt de verkiezing en herverkiezing op de agenda. 
Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:  
Sjef van Roovert, voorzitter en aspirant bestuurslid; Henk Noordermeer, secretaris en aftredend; Pieke 
van Beurden, vice voorzitter en aftredend; Janus Hendrikx, penningmeester en aftredend; Tine 
Paternotte; Wilma Paulissen, aftredend; Ine Schepens, aftredend. 
 
FINANCIËN 
De jaarcijfers en de begroting van de jaren 2019 en 2020 zijn wel opgemaakt, maar nog niet door de 
ledenvergadering vastgesteld. Ook controle door de kascommissie is nog niet gebeurd. 
Zodra weer een ledenvergadering mogelijk is, zullen de cijfers aan de vergadering worden voorgelegd 
en zal ook de controle door de kascommissie alsnog plaatsvinden. 
Wie graag inzage wil in de opgemaakte concept-cijfers, kan deze opvragen bij penningmeester Janus 
Hendrikx, telefoon 0620439199; ze zijn ook te raadplegen op onze website: www.kbo-diessen.nl 

 
CONTRIBUTIE 2021 
In de corona-periode hebben we vrijwel niets voor de leden kunnen organiseren en dat geldt tot op 
de dag van vandaag.  
Het liefst zouden we daarom ook de contributie naar beneden willen aanpassen en we hebben ook 
bekeken of dat mogelijk is. 
Omdat een groot deel van de kosten doorloopt, ondanks dat er heel weinig gebeurt, kunnen we de 
contributie niet echt verlagen, maar we vinden het wel verantwoord de contributie te bevriezen op het 
bedrag van € 22,50 per lid.  
Bij gebrek aan een ledenvergadering kunnen we dit niet ter goedkeuring aan u, de leden, voorleggen, 
maar we hopen dat u hiervoor begrip heeft. 
De kosten die doorlopen zijn vooral de afdracht aan KBO-Brabant (dat is ongeveer de helft van de 
contributie), huur, drukkosten, enz. Ook hebben we met kerstmis 2020 iets voor u kunnen doen. 
De inning van de contributie 2021 willen we doen in mei of juni aanstaande. 
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De bedevaart naar de Mariakapel de Heilige Eik op 6 mei kan geen doorgang 
vinden. Omdat de belangstelling altijd groot is hebben we gekeken naar een 
andere mogelijkheid. Als alternatief zou 15 augustus – ook een Maria feestdag 
– misschien een optie kunnen zijn om toch onze gezamenlijke fietstocht te 
kunnen houden. We houden u in de volgende nieuwsbrieven op de hoogte.                                                
                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

De praktijk van Dr. Mevr. M.G.P.G. Elings voor de medische keuring van het rijbewijs is 
verhuisd naar Sportlaan 6 - 5062 JK - Oisterwijk 013-5219100. Afspraak maken op 
werkdagen van 19.00 tot 20.00 uur. Aan linkerzijde hoofdingang FIT FACTORY. 

 

Het interieur van De Eenhoorn is verrijkt met 
een sfeervolle fotowand. Uit het archief van 
Stichting Erfgoed Diessen is een keuze 
gemaakt uit het ‘Oude Kloosterleven’. Het zal 
bij velen van u een gevoel van nostalgie, 
herkenning en herinnering oproepen. 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we enkele mogelijkheden geschetst voor nieuwe activiteiten 
in De Eenhoorn – op eigen initiatief – zoals schaken, dammen, gezelschapsspelletjes, een 
leesclub. We gaan nog een stapje verder, heeft u zelf ideeën voor een leuke activiteit of wilt 
u graag iets in de nieuwsbrief plaatsen, een verhaaltje, gedichtje, mededeling, meldt het ons 
via kbo-diessen@hotmail.com of een briefje naar één van de bestuursleden.      
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In mei leggen alle vogeltjes een…..ei, dit ziet er goed  uit…..                               

                  Hier ga ik mijn nestje bouwen….. 
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De winnaar van de puzzel van april is Tonnie Schellekens-Evers Kerkstraat 39 Diessen. 

                                                   Presentje wordt bezorgd.                   

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 
vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 
39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in 
Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 
63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 
kaartje. 
Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de 
wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. 
boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 
livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 
kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 
soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 
watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 
 
 
 
De oplossing van deze puzzel kun je sturen naar Henk Noordermeer: van den Elsenstraat 10 
5087 CB Diessen of mailen naar kbo-diessen@hotmail.com   
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              HELPT U MEE DE KBO TE VERSTERKEN? 
 

Belangenbehartiging voor de senioren in Diessen, Haghorst, Baarschot, waar de KBO voor 
staat, is alleen dan goed mogelijk als we voldoende leden hebben. 
Het ledenaantal van de KBO is in het afgelopen jaar gedaald.  
Dat komt bijna helemaal door natuurlijk verloop, zoals overlijden, verhuizing, enz. 
Op dit moment telt de KBO ruim 600 leden, en dat is te weinig, gelet op het totale aantal 
senioren in onze drie kernen. 
Wij roepen u hierbij op de KBO te helpen meer leden te krijgen en wij willen u daarvoor 
belonen.  
Dat doen we op de volgende manier:  
Voor ieder nieuw lid dat u aanbrengt, geven wij u een korting op de jaarcontributie van 50%, 
dus bij een contributie van € 22,50 is dat een korting van € 11,25. 
Het nieuwe lid krijgt gedurende het eerste jaar lidmaatschap eveneens een korting van 50% 
op de jaarcontributie. 
Iedere senior vanaf de leeftijd van 50 jaar kan lid van de KBO worden. 
Dus kijkt u eens om u heen en vraag hem of haar of u zijn/haar naam aan ons mag 
doorgeven voor lidmaatschap van de KBO. 
Lidmaatschap wil niet zeggen dat u daadwerkelijk moet meedoen met onze activiteiten. Met 
een lidmaatschap steunt u ons en kunt u altijd een beroep op ons doen als dat nodig mocht 
zijn. 
Namen van mensen die interesse hebben om lid te worden, kunt u doorgeven aan onze 
secretaris Henk Noordermeer, telefoon 0135041914 of per e-mail op het adres: kbo-
diessen@hotmail.com  
Wij nemen daarna dan contact op met de persoon die u heeft genoemd. 
 

 
 
 
LENTE! 
Een nieuw begin een nieuw geluid, 
Al zitten we er in, we willen eruit! 
Uit deze tredmolen van niks mogen, 
Vooruit, da’s een beetje gelogen. 
 
Want wandelen, fietsen een koffie toe go, 
Dat zit er nét in, maar ho,ho….. 
We zijn de lente ingegaan, 
Dus positief er tegen aan! 
 
We zien het frisse groen en alles ontluiken, 
Dat kunnen we in deze tijd wel gebruiken! 
Wat een voorrecht te wonen in al dit groen, 
Dan is het met “verboden” toch wel te doen. 
  
Maar we kijken uit naar het gewone van alle dag, 
Dat gewoon weer, van alles mag! 
Geniet nu toch van alle mooie dagen, 
Die het voorjaar aan wil dragen. 
 
Pieke. 
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                                               ZOEKPLAAT 
Aan de onderzijde ziet u hoe vaak een stukje fruit voorkomt in de 

zoekplaat, kleur ze in of kruis ze weg. 
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