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Nieuwsbrief Juni 2021                                                                  
                                                          

De deur stond al op een kiertje maar gaat weer een stukje verder open en dat  

biedt perspectief voor de komende weken. Daar worden we blij van, meer  

mogelijkheden om er op uit te  gaan, elkaar te ontmoeten…..als het zonnetje ons  

ook nog een beetje wil verwennen dan wordt het leven stilletjes aan weer  

leuker en gezelliger! 

 

Daarom vinden we het verantwoord om te starten met de activiteiten wandelen  

en fietsen, dus wie de spieren weer los wil maken en de conditie een flinke boost  

wil geven, ga gezellig mee!  

 

                                                             De ochtendwandeling starten we op 

                                                             maandag 31 mei om 9.30 uur vanuit 

                                                             de hoofdingang van De Eenhoorn.  

 

                                                             Nu de terrassen weer ’s morgens vroeg 

                                                             open mogen is een kopje koffie met of 

                                                             zonder een flink stuk taart bij Martijn een 

                                                             mogelijkheid om nog wat bij te kletsen 

                                                             en het eerste samenzijn een beetje te  

                                                             vieren!                                                       

                                                                      
Ook de fietsers kunnen hun karretjes weer tevoorschijn halen. We starten donderdag 

3 juni om 13.00 uur als vanouds bij Hercules. Wij vinden het heel fijn dat Cor Plasmans 

heeft aangeboden de begeleiding op zich te willen nemen tel. 013  5042294 

 

Eind mei wordt de contributie geïnd voor het jaar 2021                                               
                                                           

 

BEZORGING VAN DE ‘ONS’ 
Jan v.d. Aa heeft de Ons jarenlang trouw bezorgd door wind en regen in 
Haghorst. Daar zijn we hem heel erg erkentelijk voor.  
Een jeugdige opvolgster- Bets de Kroon- heeft aangeboden de route van Jan 
over te nemen. 
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ZOMERSCHOOL 
Door de steeds verdergaande versoepelingen hopen we dat er 

mogelijkheden ontstaan om tóch verschillende activiteiten aan te bieden in 

de geplande periode van 8 t/m 29 augustus. Verschillende werkgroepen 

zijn hard aan het werk om dit te onderzoeken. Het zal zich beperken tot 

kleine groepjes en alleen buitenactiviteiten. In de volgende nieuwsbrief 

hopen we hier definitief over te berichten.  

 

  

 HELPT U MEE DE KBO TE VERSTERKEN?......de slogan en het artikel  

van onze ledenwerfactie heeft een goede start gemaakt. 
 
Even een interview met Toos van Rijthoven die het 
echtpaar van Gestel-Goosens heeft aangebracht voor 
het lidmaatschap van KBO Diessen-Baarschot-
Haghorst. 
 
Waarom heb je dit echtpaar opgegeven.? 
Omdat ze bij mij altijd de Ons leest en dit een mooi 
blad vindt. 
Hoe verliep deze vraag? 
Ik zei, zou ik jullie niet mogen opgegeven, want er is 
nu een mooie actie dat ik dan de helft van de 
contributie  terug krijg en ze heel graag nieuwe leden 
krijgen. 
 
Dank je wel Toos. 
Jij krijgt de helft terug en ook deze nieuwe leden krijgen de helft terug contant. 
Dit wordt jullie persoonlijk gebracht. 
 

 
 

V C T N A J L T R C K G T…… 

                 RA, RA, wat is dit?.......De oplossing van de mei-puzzel!...... 

Veel puzzelaars zullen bij het invullen van de oplossing van de mei-puzzel hun wenkbrauwen 

gefronst hebben. Hè….hier klopt iets niet, het leek op een door elkaar gehusseld ABC….niet 

ingestuurd dus en dat was te merken. Deze keer geen uitpuilende brievenbus met 

oplossingen. Maar tóch een winnaar! Ria Comperen Den Dries 12 heeft de gok gewaagd en 

krijgt het presentje bezorgd. 

KBO BRABANT stuurt ons elke maand een puzzel om in de regionale nieuwsbrieven te 

plaatsen. Wie er heeft zitten slapen weten we niet, de dader heeft zich niet gemeld! Bij 

navraag was VOGELNESTJE de juiste oplossing.  

http://www.kbo-diessen.nl/


KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

 

3                          info op: www.KBO-Diessen.nl     email:kbo-diessen@hotmail.com 

  

 

Misschien denkt u al stiekem aan een kleine vakantie, maar als dat er nog niet 

in zit dan is een dagje AMSTERDAM ook best gezellig! 
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PUZZEL JUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 
schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 
gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. 
week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 
grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 
soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 
provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 
eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 
11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 
deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op 
de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 
familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 
verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 
sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

 

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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