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Nieuwsbrief Augustus 2021                                                                                                                            
Te vroeg gejuicht…de zorgeloze zomer die er aan leek te komen wordt toch weer 
verstoord door het aantal oplopende besmettingen. Het is soms lastig de regels nog 
te volgen. De leden die een buitenlands avontuur ondernemen moeten alert zijn op 
de steeds wisselende ontwikkelingen. 
 
Augustus 
Wandelen:     Iedere maandag 9.30 uur vertrek vanuit De Diessense Eenhoorn 
Fietsen:         Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
                         Iedere 4e donderdag vertrek om 10.00 uur bij Hercules lange tocht 
Ma  
09 t/m Za 28      Activiteiten Zomerschool 
              
Do  19        Hulpspreekuur voor computer, tablet, telefoon, formulieren, taal, administratie, 
     boekhouding of geldzaken om 13.30 uur in De Diessense Eenhoorn  
 
Er is een nieuwe werkgroep opgericht om u nog beter van dienst te kunnen zijn met 
hulpvragen op bovenstaand gebied. Hiermee vervalt het maandelijkse spreekuur op elke 2e 
of 3e dinsdag van de maand, zoals vermeld in het JAARBOEKJE 2021. 
 
DE  REISCOMMISSIE  KBO-HEB  EN  DIESSEN. 
Langzaam aan gaan we weer  OPEN  en kan de reiscommissie de komende tijd bekijken wat er 
wellicht in september/oktober mogelijk is om een dagreis te gaan organiseren. Heel belangrijk is 
natuurlijk dat de besmettingscijfers laag blijven en of er nog maatregelen van kracht blijven  waar 
rekening mee gehouden moet worden. Op vrijdag 18 juni j.l. is bij de persconferentie aangegeven 
dat er op vrijdag 13 augustus a.s. bekend wordt gemaakt of ook de 1 ½ meter afstand los gelaten 
kan worden  en dat is voor de reiscommissie  heel erg belangrijk om dan duidelijkheid te kunnen 
krijgen wat betreft de groepsgrootte.  
Wij als commissie vinden het heel fijn dat er, na zo’n lange periode , die voor veel mensen erg 
onzeker en ook eenzaam geweest is, iets te kunnen gaan organiseren zodat er weer ergens naar 
uitgekeken kan worden. Het streven is om in de Nieuwsbrief van september a.s. de datum en de 
reisbestemming bekend te kunnen maken.  
 
De reiscommissie, 
Mevr. P. van Beurden, Mevr. I. Schepens, Mevr. R. Bonenkamp en Mevr. I. van Riel. 

 
 

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er in 
De Eenhoorn een leuke nieuwe activiteit voor alle 
senioren ook voor niet KBO leden. 
Daimond painting, letterlijk vertaald  kleine steentjes 
plakken op een voorgedrukt patroon 
Voor informatie of aanmelden kun je contact 
opnemen met   
Mien Vingerhoets 013 5041271 
Bep Hagenberg     013 5041631 
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  Nacht van het Gemis 2021 
 

Terwijl de wereld steeds een beetje verder open gaat, 
vindt op woensdag 8 september De Nacht van het 
Gemis plaats in Hilvarenbeek. ‘De Nacht’ is bedoeld 
voor iedereen die te maken heeft met een gevoel van 
gemis. Voor hen zetten de kerken en maatschappelijke 
organisaties tussen 15.30 tot 21.30 uur hun deuren 
gastvrij open om ruimte te bieden voor een moment 
van herdenking, steun en aandacht.  

Zeker met de corona-periode achter ons, biedt  ‘De 
Nacht’ voor iedereen die met verlies te maken heeft 
gehad een moment van bezinning. Om stil te staan bij 
de mensen die zijn overleden aan het virus, maar ook 
bij het verlies van een baan of ander verdriet. Een moment ook, waarbij we gezamenlijk terugkijken, 
meeleven met getroffenen in de breedste zin van het woord, verhalen delen en hoopvol vooruitblikken. 
Maar natuurlijk ook om uiting te geven aan dankbaarheid, want misschien bent u juist wel heel blij dat het u 
en uw naasten heel goed vergaan is deze tijd. Of om stil te staan bij de hulp die u heeft gekregen.  

De Nacht van het Gemis is tevens te zien als een markeringsmoment, een startpunt, om moed uit te putten 
om de activiteiten van voorheen weer op te pakken, om weer de dingen te gaan doen die we hebben 
gemist.  

Speciaal voor de ouderen start ‘De Nacht’ al om 15.30 uur in de RK kerk aan de Vrijthof. 

Deelname is gratis en u hoeft niet van te voren aan te melden. 

Voor meer informatie: 
 info@liesbethkies.nl  
www.nachtvanhetgemis.nl 
 

 

Wie vindt het een leuke uitdaging om de website van KBO 
DIESSEN up to date te houden? Zelf geen interesse maar 
misschien wel een dochter, zoon of de buurman….lid zijn 
van de KBO is geen verplichting.  

Info: Jac Linnemans: jaclinnemans@outlook.com  

http://www.kbo-diessen.nl/
mailto:info@liesbethkies.nl
http://www.nachtvanhetgemis.nl/
mailto:jaclinnemans@outlook.com
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                                     De nummers inkleuren 

1 rood 2 geel 3 lichtgroen 4 donkergroen 5 blauw 6 paars 
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PUZZEL AUGUSTUS 
De winnaar van de juni puzzel is Toon van Roovert – Goordijk 36 – Hilvarenbeek 

Attentie wordt bezorgd. 

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

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 
19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 
raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 
39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 
grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen 
uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage 
mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8 
familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 
schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 
30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 
ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 
opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 
61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere. 

 

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  

http://www.kbo-diessen.nl/
mailto:kbo-diessen@hotmail.com

