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Nieuwsbrief September 2021                                                     
                                                          

We gaan proberen diverse activiteiten en evenementen weer op te starten. Wél onder 

voorbehoud van de geldende corona maatregelen. 

 

SEPTEMBER 

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    6      Inloopspreekuur computer 13.30 uur in Elckerlyc 

 Ma  13  Bestuursvergadering om 10.00 uur in De Diessense Eenhoorn 

              Bingo om 14.00 uur in De Diessense Eenhoorn  

 Do   16   Hulpspreekuur voor computer, tablet, telefoon, formulieren, taal of geldzaken om 

               13.30 uur in De Diessense Eenhoorn   

OKTOBER 

Wandelen: Iedere maandag 9.30 uur vertrek vanuit De Diessense Eenhoorn 

Fietsen:   Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 

Vrij  1  Dag van de Ouderen in Hercules 

Ma   4  Inloopspreekuur computer 13.30 uur in Elckerlyc 

Ma   11  Bingo om 14.00 uur in De Diessense Eenhoorn 

Do   21  Hulpspreekuur voor computer, tablet, telefoon, formulieren, taal of geldzaken om 

              13.30 uur in De Diessense Eenhoorn 

Vrij  15  Bedevaart naar de Weebosch vertrek bij Hercules om 8.30 uur met de fiets 

Ma   18  Bestuursvergadering om 10.00 uur in De Diessense Eenhoorn 

             Kaarten: om 19.30 uur in De Diessense Eenhoorn 

Ma   25  Kaarten: om 19.30 uur in De Diessense Eenhoorn 

                         

                            

                                  Eenhoorn en Benjamin Open Dag zondag 19 september 

Eindelijk kunnen we aan iedereen laten zienhoe we de oude   Eenhoorn  aangepast 

hebben tot een mooi en fijn gebouw voor Benjamin en De Diessense Eenhoorn. Met 

veel energie (wel 4000 vrijwilligers uren) en een goede samenwerking tussen 

eigenaar Leystromen, bouwer Ansems en de vele vrijwilligers is er in het hart van 

Diessen een mooi aangepast gebouw gerealiseerd. Zondag 19 september is iedereen 

welkom van 12.00 tot 17.00 uur. We moeten i.v.m. de coronamaatregelen dan nog 

wel kijken op welke manier we dat gaan doen. 

 

 

 

                             COMPUTERCURSUS 

We  starten op 11 of 18 oktober met de  computer-cursus: “Wat te doen met 

foto’s van telefoon, tablet en fototoestel?”.  

Hierin behandelen  we het  overzetten van foto’s van deze apparaten naar je PC, 

de organisatie hiervan op de PC en de  basisbewerkingen van foto’s met het 

PROGRAMMA FOTO dat op elke Windows 10 computer  is geïnstalleerd. De 

cursus is op maandagochtend en duurt 5 à 6 weken. Verdere gegevens zijn nog 

niet bekend. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u meedoen? Stuur een mailtje naar 

kenje.ww@gmail.com en het komt in orde. 
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   DE REISCOMMISSIE DURFT WEER WAT VOORUIT TE KIJKEN. 

Na ruim 1 ½ jaar is de commissie weer bij elkaar geweest om te bekijken of in september/oktober 

nog een reisje gemaakt zou kunnen worden.Na  ingewonnen informatie bij de busonderneming 

kregen wij het advies om te beginnen met een halve dagtocht 

zodat de mensen niet te lang in de bus hoeven te zitten want 

mondkapjes zijn nog ook nog steeds verplicht in de bus. 

We hebben toen wel de afspraak gemaakt dat we af zouden 

wachten wat er op de persconferentie van 13 augustus j.l. nog 

over zou blijven van de maatregelen in verband met Covid om 

dan in september te beginnen met een halve dagreis. Helaas is de 

1 ½ meter afstand nog steeds van kracht en ook het dragen van een mondkapje in de bus en dat heeft 

ons doen besluiten om toch de volgende bijeenkomst van het kabinet weer af te wachten omdat er 

aangekondigd is dat dan waarschijnlijk de bovengenoemde regelingen eraf gaan en dan zouden we in 

oktober misschien nog kunnen starten met een halve dagreis. 

We willen dit natuurlijk heel graag allemaal er lekker even tussenuit maar we moeten  zorgvuldig te 

werk gaan en geen overhaaste beslissingen nemen en wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 

Namens de reiscommissie: Pieke van Beurden, Ine Schepens, Ria Bonenkamp, Ineke van Riel 

 

 

Vrijdag 1 oktober 2021 DAG VAN DE OUDEREN 
Thema “Diessen 1650 Plus”  

Op vrijdag 1 oktober vindt van 13.30 tot 17.00 uur in partycentrum 

Hercules in Diessen de Dag van de Ouderen plaats. Alle senioren van 

Diessen, Haghorst en Baarschot worden hiervoor  uitgenodigd. Rond het    

Thema  Diessen 1650 hebben we een leuk sfeervol programma gemaakt. 

 

Feestweekend Diessen 1650 

Na veel overleg en contact met de gemeente en de organisatie Diessense Kermis is 

voorlopig besloten om dit feestweekend wel door te laten gaan. Natuurlijk zullen we ons 

houden aan de dan geldende coronaregels.  Via een speciale feestflyer die rondgebracht 

wordt, Brabants Dagblad en de Hilverbode zullen we u verder op de hoogte houden. Het 

belooft een echt Diessens Feestweekend te worden met zeker 2 hoogtepunten: De 

Romeinen komen naar Diessen en de lancering van een speciale nieuwe Diessense 

wandelApp 
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                                       PUZZEL SEPTEMBER 

        De winnaar van de augustus puzzel is Bernard Abrahams – Heuvelstraat 29 – Diessen 

                                                           Attentie wordt bezorgd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst 19 

via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. 

in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende 

grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 

part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 

64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 

9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 

vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 

30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 

grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 

52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige 

stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 

 

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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