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Nieuwsbrief Juli 2021                                                                                                                            
Deze maand komt er geen Ons. Maar wij willen toch even een nieuwsbrief 

uitbrengen. Met gunstige ontwikkelingen omtrent corona. 
De activiteiten worden langzaam weer opgestart waar mogelijk. 

 
Programma van het fietsen en de regels staan achterop dit vel.  

Goed bewaren!! 
Juni 
Wandelen Iedere  maandag 9.30 uur vertrek vanuit de Eenhoorn 
Fietsen iedere donderdag 13.00 vertrek  
  Iedere 4e donderdag lange tocht 
Juli 
Wandelen:     Iedere  maandag 9.30 uur vertrek vanuit de Eenhoorn 
Fietsen iedere donderdag 13.00 vertrek  
  Iedere 4e donderdag lange tocht 
 Do 15 spreekuur   hulp nodig bij computer, formulieren of taal 13.30 uur  

De Diessense  Eenhoorn 
Augustus 
Wandelen        Iedere  maandag 9.30 uur vertrek vanuit de Eenhoorn 
Fietsen iedere donderdag 13.00 vertrek  
  Iedere 4e donderdag lange tocht 
9 t-m 28 activiteiten Zomerschool 
Do 19 spreekuur   hulp nodig bij computer, formulieren of taal 13.30 uur  

De Diessense  Eenhoorn 
 
Tijdens de Zomerschool  gaan ook wij weer starten met onze Zondagse 
Ontmoetingen. 
Wij hopen jullie te ontvangen in het Open Huis in Hilvarenbeek op 15 augustus 2021 
vanaf 13.30 uur. 
Van 14.00 tot 16.00 uur gaan we er een gezellig samenzijn van maken. 
Het is al bijzonder dat we elkaar weer "live" kunnen ontmoeten. 
Groeten van Marie-Jeanne, Jan, Corrie, Jo, Corné en Bep . 

 
De Diessense Eenhoorn zet op 1 juli de deuren een beetje open. 
 

Vanaf donderdag 1 juli zijn we elke ochtend van 9.00 tot 
12.00 uur open. 
We willen wel de dan geldende coronaregels handhaven. 
Dat wil zeggen dat je bij binnenkomst je handen moet 
desinfecteren, naam noteren, mondkapje op en 1,5m 
afstand houden. Als je zit of als je biljart mag het mondkapje 
afgedaan worden. 

In het voorste gedeelte (D’ n Inloop) is iedereen welkom 
om koffie/thee te drinken, te buurten, te kaarten, 
puzzelen of lezen. Er mag nog geen biljart-competitie 
gespeeld worden. 
Als je bij de volgende competitie mee wilt doen, laat dit 
dan voor eind juli weten bij Harrie van Hoof: 
harrievanhoof@hotmail.com of bel 013 5041930. 
Deze tijdelijke oplossing geldt tot 7 augustus (het begin 
van de bouwvakvakantie). 
We hopen dat we na de bouwvak weer normaal kunnen gaan draaien. 
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