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   Nieuwsbrief Oktober 2021                                                     
                                                          

De eerste activiteiten zijn weer gestart én succesvol! We hebben er duidelijk weer 

zin in, blij met het persoonlijke contact, we genieten er zichtbaar van! 

 
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   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 

 

NOVEMBER 

Wandelen: Iedere maandag 9.30 uur vertrek vanuit De Diessense Eenhoorn 

Fietsen:  Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 

Ma  1  Kaarten: om 19.30 uur in De Diessense Eenhoorn 

Ma  8  Bingo: om 14.00 uur in De Diessense Eenhoorn 

     Kaarten: om 19.30 uur in De Diessense Eenhoorn 

Ma  15  Bestuursvergadering om 10.00 uur in De Diessense Eenhoorn 

Do  18  Hulpspreekuur voor computer, tablet, telefoon, formulieren, taal of geldzaken 

       Om 13.30 uur in De Diessense Eenhoorn       

 

 

                                         DAG VAN DE OUDEREN 

           Diessen – Haghorst – Baarschot 

        Vrijdag 1 oktober  
Wij nodigen ALLE senioren van Diessen, Haghorst en Baarschot uit om samen met ons de 

‘DAG VAN DE OUDEREN’ te vieren. 

Op vrijdag 1 oktober bent u van harte welkom in partycentrum HERCULES van 13.30 tot 

17.00 uur. Wij hebben een leuk sfeervol programma gemaakt rond het thema DIESSEN 1650 

we duiken terug in de tijd, prikkelen uw geheugen en er is natuurlijk muziek! Een kopje koffie 

of thee met een lekkernij hoort daarbij. Evenals gezellig bijkletsen nu we elkaar zo lang gemist 

hebben om samen iets te vieren…….. als kers op de taart een buut van Iveke van Gerven. 

 

               WE REKENEN OP EEN GROTE BELANGSTELLING! TOT DAN!      
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Bij  KBO-Diessen hebben we dit jaar gekozen om het geld wat we hiervan krijgen te 

gebruiken voor het ontwikkelen en opstarten van nieuwe activiteiten. 

 

Alle leden van de Rabobank krijgen een code waarmee je 5 keren kunt stemmen. Je 

mag maximaal 2 stemmen uitbrengen op een club. 

Als je voor het stemmen hulp nodig hebt, kun je op 7 of 14 oktober  tussen 11.00 en 

12.00 uur naar de Eenhoorn komen. Daar gaan we dan samen met jou stemmen. 

 

 

                

       INLOOPMORGEN 

   Elke donderdagmorgen van 

    9.00 tot 11.30 uur in D’n Inloop 

 

         2 koffie/thee voor de prijs van 1...                 
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Een stralende open dag van de Diessense Eenhoorn 

en Benjamin op zondag 19 september 2021….. 

 

 

 

 

 

 

 

Het heeft lang geduurd maar eindelijk konden we iedereen laten zien welke 

metamorfose de oude EENHOORN had ondergaan. Het is een functioneel, 

mooi gebouw geworden. Een veilige woonomgeving voor de bewoners van 

Benjamin en een aantrekkelijke, gezellige ontmoetingsplaats voor ons 

allemaal. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, dat is wat wij hopen. 

 

 

De belangstelling was overweldigend, moeder natuur was ons goed gezind 

en er werd nog lang nagepraat met een drankje en een gezellig muziekje 

op het ‘BUITENTERRAS’. Kortom een geslaagde dag! 
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                                                 PUZZEL OKTOBER 

De winnaar van de september puzzel is Nellie Koks – Maternusstraat 5 – Diessen. Attentie wordt bezorgd. 

 

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

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 
eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 
slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker 
iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 54 
verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 
65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 
troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 
18 leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36 
grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 
47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 
65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij. 

 

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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 Vrijdag 15 oktober 2021 

Bedevaart naar St. Gerardus in de Weebosch 

H. MIS en LOF 

Op de derde vrijdag in oktober (dit jaar 15 oktober) hebben we als KBO-Diessen 

weer onze bedevaart naar de Weebosch. Ook ons koor is aanwezig. 

 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

  met de fiets:  8.30 uur Vertrek vanuit Hercules: 

  met de auto:  9.30 uur 

10.15 uur  Kopje koffie/thee aangeboden door de KBO in ’t Kroontje. 

11.00 uur  H. Mis door pastoor Massaer 

12.00 uur   Lunch in ‘t Kroontje (voor eigen rekening) 

14.00 uur Lof door diaken. 

14.30 uur  terugtocht naar Diessen. 

 

Als je zelf geen vervoer hebt, probeer dan met iemand anders mee te rijden.  

De chauffeur ontvangt € 2,00 per persoon, van diegenen die met hem/haar meerijden. Het zelf rijden 

en meerijden of per fiets gaan, kunnen de deelnemers aangeven op de aanmeldingsstrook  onder 

deze nieuwsbrief.  

Vooraf willen we bij het restaurant opgeven met hoeveel personen we komen, daarom graag bij een 

van onderstaande adressen het lijstje inleveren. Graag opgeven voor 14 oktober. 

Kun je geen vervoer regelen, geef dat op onderstaande lijst aan. 

Opgeven bij: 

De Eenhoorn  Theresiastraat 11  Diessen 

Pieke van Beurden Acacialaan 8   Diessen telf.  5041988  

Tine Paternotte Wilhelminadijk 5A  Haghorst telf.  5042276 

Jac Linnemans Baarschotsestraat 5   Baarschot telf.  5041497 

 

Naam / namen:      telefoon:    

 

Vervoer: O  auto  O fiets 

  

 

Ik wil  wel / niet gebruik maken van de lunch 
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 HET  1E  UITSTAPJE  VAN  2021 

Wij hebben er allemaal lang naar uitgekeken en eindelijk is het dan zover 

DINSDAG 12 OKT. A.S. gaan we na 1 ½ jaar weer voorzichtig een uitstapje 

maken. 

Ondanks dat er per 25 sept. j. l. de 1 ½ m. afstand af gegaan is zijn en blijven er 

toch nog maatregelen zoals het dragen van een mondkapje in de bus en het 

kunnen laten zien van een  CORONATOEGANGSBEWIJS.  

Dit kan zijn: een QR code op uw telefoon,   vaccinatiebewijs,   negatieve test die niet ouder mag zijn dan 24 

uur   of een bewijs dat men corona heeft gehad wat getoond moet worden bij bezoek aan een café of 

restaurant. 

Denkt u er ook aan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

De reiscommissie heeft besloten om, gezien de bovengenoemde maatregelen te beginnen met een halve 

dagreis naar het natuurgebied DE GOUDEN HAM centraal gelegen in een gebied van rivieren, dijken, polders 

en rustieke dorpjes. Met de bus gaan we naar Appeltern en vandaaruit maken we een prachtige rondvaart 

door dit gebied en tijdens de tocht wordt er koffie met gebak geserveerd. 

Na deze tocht heeft u nog wat vrije tijd om de benen te strekken of een terrasje te nemen. 

Daarna gaan we via een toeristische route naar het plaatsje Zeeland waar we deze middagtocht af sluiten met 

een heerlijk diner. 

 

DE VERTREKTIJD IN HILVARENBEEK IS OM 12.15 U. BIJ DE KERK OP DE VRIJTHOF 

 EN IN DIESSEN OM 12.30 U. BIJ HERCULES  

 DE THUISKOMST IS GEPLAND ROND 20.00 UUR. 

 

De prijs hiervoor is € 55,-- p.p. en dit bedrag moet worden overgemaakt naar de penningmeester van de KBO 

Hilvarenbeek IBAN REKENINGNR. NL05 RABO 0122300378 o.v.v. halve dagtocht 12 okt.2021. 

 

DONDERDAG 7 OKT. is de laatste dag om bovenstaand bedrag over te maken maar wacht niet tot de laatste 

dag want de volgorde van betaling bepaalt of u mee kunt en daarom hoeft u zich niet meer aan te 

melden bij een van de onderstaande commissieleden. 

Bij minder dan 30 deelnemers kan de reis helaas niet doorgaan. 

Wij hopen er samen met u een leuke en gezellige middag van te maken na zo’n lange tijd van bijna niets 

kunnen. 

 

 

De reiscommissie van de KBO Hilvarenbeek-Diessen, 

Mevr. P. van Beurden, Mevr. I. Schepens, Mevr. R. Bonenkamp en Mevr. I. van Riel. 

P.S. Wij wijzen u er wel op deelname aan deze tocht voor eigen risico is en dat KBO in het geheel niet 

aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade en/of gevolgen van Corona . 
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