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   Nieuwsbrief Januari 2022  
Deze maand verschijnt er géén ‘ONS’, wél het Jaarboekje 2022 en een nieuwsbrief 

sDaarin géén januari kalender! Wij schrappen alle activiteiten deze maand vanwege de    
strenge maatregelen van de lockdown en de alarmerende berichten.  
Zelfs het wandelen en het fietsen beperkt zich tot 2 personen buiten. U moet zelf een  
 maatje zoeken om even een frisse neus te halen. 

  
 

Groepreis naar Lunteren in 2022…..helaas gaat onze reis in januari NIET door.  

We hebben overlegd met de directie van Bosgoed of een reservering later in het voorjaar nog 
mogelijk was. Er was geen beschikbare ruimte in hun boekings-schema. We gaan proberen 
een reservering te maken voor januari 2023. 

 

KERST-ATTENTIE 

Net als vorig jaar ging er een streep door ons kerstfeest in de Hercules. 
Een enorme teleurstelling! De waardering voor het presentje vorig jaar 
maakte het daarom niet moeilijk om nogmaals deze keuze te maken. 
Bakkerij van Hulten en onze huisdrukkerij Cyaan verzorgden een stukje 
sponsoring. Hartelijk dank daarvoor! 

Vrijdagmorgen 19 december stonden er in De Eenhoorn 425 pakketten 
klaar om bij onze leden bezorgd te worden…..en de reacties waren 

wederom hartverwarmend!  

 

Veranderingen bij de Rabobank Hilvarenbeek. 
 
Volgens bericht van de Rabobank is medio december 2021 het een en ander bij de bank veranderd.  
Omdat veel leden van onze KBO klant zijn bij de Rabobank, geven we hierbij een korte opsomming 
van de veranderingen, zoals die vermeld worden in de informatie van de Rabobank. 
 
Per 16 december 2021 is het Rabo-kantoor aan Vrijthof 1 te Hilvarenbeek gesloten en kunt u daar 
dus niet meer terecht. 
 
Vanaf 17 december 2021 is een ‘Rabo Contactpunt Hilvarenbeek’ te vinden in het Infopunt 
Hilvarenbeek op Vrijthof 11. Bij dat contactpunt kunt u op afspraak terecht door te bellen naar (088) 
7226600. Voor uw dagelijkse bankzaken zoals mobiel- en internetbankieren kunt u -  na afspraak - 
geholpen worden op uitsluitend dinsdag en vrijdag. 
 
Daarnaast is er nog de zogenaamde Mobiele Bankservice; dat is een service aan huis voor het geval 
u persoonlijke ondersteuning nodig hebt en minder mobiel bent om naar het Rabo kantoor te gaan.  
U kunt daarvoor bellen naar (088) 7226600 of een email sturen naar het adres 
particulieren.hvb@rabobank.nl. 
  

     

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


KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

 

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

  OVERPEINZINGEN….. 

Als we terugblikken op 2021, wat voelen we dan? Het zal voor iedereen verschillend zijn. 
Positief, negatief, en dan niet als testuitslag, maar als peilstok van uw gevoel. Corona heeft 
ons leven beheerst, zonder twijfel. Maar misschien heeft u ook wel vrolijke, gelukkige 
momenten meegemaakt. Die bestonden meestal uit kleine dingen waar we anders niet zo 
bewust bij stil stonden. De eerste bollen die zich de grond uit worstelden, de bloesem die 
opensprong. Hé…de koolmees inspecteert het nestkastje en begint tot volle tevredenheid 
nestmateriaal aan te voeren. Het zomerzonnetje op je snoet, een wandelingetje, de geur 
van pas gemaaid gras. We mochten even ‘los’ in de zomer, wat een verademing! Contact 
met de kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden. Gewoon op een terras neerploffen 
zonder QR-code en mondkapje. Het voelde als een bevrijding…..een hele zomer lang. 

Opnieuw heeft corona ons in de vorm van de omicron-variant in de houdgreep. Zijn we 
terug bij af? Nee, zeker niet. Met alle mogelijke inzet proberen deskundigen, 
wetenschappers, hun expertise in te zetten bij het ontwikkelen van vaccins, medicijnen, 
data, visie. Evenals onze overheid. Iedereen mag daar een mening over hebben, maar 
kritiek en roeptoeteren vanaf de zijlijn is té makkelijk. Wie wil er in de schoenen staan van 
deze mannen en vrouwen? Wie neemt de verantwoordelijkheid om lijnen uit te zetten en 
beslissingen te nemen? 

Wat kunnen we zelf doen? Houd je aan de gevraagde regels. Daarnaast kun je veel 
betekenen voor jouw omgeving, let op elkaar, aandacht voor de alleenstaande buur, een 
praatje, een kopje koffie, een boodschap, een luisterend oor, het maakt de dag goed voor 
het mentale welzijn van allebei. Zo helpen we elkaar door een moeilijke tijd heen. Eens 
schijnt er weer licht aan het eind van de tunnel….. 

 

WIJ WENSEN ONZE LEDEN EEN BLIJ, GEZOND 2022, WEES LIEF VOOR 
ELKAAR EN UW OMGEVING. KIJK OPTIMISTISCH NAAR DE 
TOEKOMST…..ER IS NOG ZOVEEL MOOIS!   GELUKKIG NIEUWJAAR!  HET 
BESTUUR.     
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                                                       KERST BIJ DE KAPPER….. 

Buiten was het guur weer en joeg de wind de sneeuw in het rond. Maar binnen, in de warme kapperszaak speelde 
de radio zijn favoriete kerstliedjes. Kapper Sergio bezemde met ferme vegen de haren rond zijn kappersstoelen 
weg. Hard werken, die kerstperiode, maar ook beregezellig. Zo meteen de laatste klant, en dan lekker een paar 
dagen genieten met de familie. 

Voor de deur stopte een taxi. De taxichauffeur hielp een oude dame uit de auto. Aan zijn arm bracht hij haar door de 
glibberige sneeuw naar de deur. “Ha, die Gerda, kom binnen meid!” 

De deur ging snel weer dicht om de sneeuw en de kou buiten te houden. Over een uur zou ze door een andere taxi 
weer opgehaald worden. Gerda zakte neer in de kappersstoel. “Koffie was het hè, met melk en suiker?” Ze knikte. 

De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit dan anders, en haar ogen keken wat waterig in de grote 
kappersspiegel. Op zijn gemakje maakte Sergio een kopje koffie. “’t Is koud hè Gerda.” Ze knikte. “Hoe is het ermee, 
Gerda?”, zei Sergio terwijl hij haar het kopje koffie gaf en achter haar ging staan. Ze keek hem in de spiegel aan. 
“Moeilijk, Sergio, moeilijk. Ik wil niet klagen hoor, maar…..ik mis hem zo.” 

Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar hij altijd zat om de vrouwenblaadjes te lezen die op het tafeltje lagen. En 
naar het bankje buiten voor het raam, waar ‘ie dan altijd even ging zitten roken terwijl hij op haar wachtte. Sergio 
knikte. Ondertussen zette hij de benodigdheden voor het knippen en watergolven klaar. Eenentwintig jaar knipte hij ze 
al. Ze kwamen altijd samen. En wat een lol hadden ze gehad met zijn drieën. Er had zelfs wel eens een klant gevraagd 
of ze broers en zussen waren. Ja, zijn dag was al goed geweest als hij ’s morgens hun afspraak had zien staan in zijn 
agenda. 

“Ga je nog wat leuks doen met de kerstdagen?” Stomme vraag. Ze hadden geen kinderen gehad en de meeste 
familie was al overleden. Moedig keek ze hem aan. “Ik ga er het beste van maken, Sergio.” Hij staarde naar de 
beslagen ramen. “Zelfde als vorige keer?” Ze knikte, maar toch aarzelde hij. Wat er nu in zijn hoofd rondspeelde. Dat 
kon toch niet? Maar, waarom eigenlijk niet? Waarom niet gewoon doen? 

Snel begon hij te praten, ratelen haast. “Zeg, Gerda, als ik je eens een heel nieuw, ander feestelijk kapsel geef. Met 
een verrassing? Nee, geen vragen stellen. Ik heb een plan! Vertrouw me!” Ze keek hem nieuwsgierig aan. Toch ook 
met een klein glimlachje om haar mond. Die gekke Sergio ook altijd. Toen hij klaar was herkende ze zichzelf niet meer 
terug. Die blauwpaarse geverfde lok, dat kon toch eigenlijk niet voor een dame van haar leeftijd…..Maar, het had ook 
wel iets chique. En Sergio had gezegd dat het goed bij haar ondeugend glinsterende ogen pastte. 

De taxi stond al een tijdje buiten te wachten. “Maar Sergio…..” “Ssst, niets vragen, mijn plan is nog niet klaar!” Hij 
hielp haar in haar jas en in de taxi. Hij smoesde wat met de chauffeur en keek haar nog een keer met een grijns aan. 
“Morgen om tien uur word je opgehaald. Doe je feestelijke jurk aan!” 

Op eerste kerstdag stapte Gerda ’s morgens nieuwsgierig en opgewonden in de taxi. Die stopte bij een huis dat ze 
helemaal niet kende. De deur zwaaide open en daar stond, met een rode kerstmuts op zijn hoofd en een enorme lach 
op zijn gezicht: Sergio! Hij kwam naar haar toe, kuste haar op haar wangen en nam haar mee naar binnen. 

“Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Vandaag hebben we een eregast, die ik speciaal uitgenodigd heb omdat ik het 
zo’n fijn mens vindt. Dames en heren: Gerda!” Een beetje verlegen maar toch ook wel genietend ging Gerda op in de 
warmte van de familie. Een uurtje later keek ze dankbaar naar Sergio. Hij grijnsde terug en gaf haar zijn grootste 
knipoog.      
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Puzzel Januari 2022 

De winnaar van de december puzzel is Ans van Dorst St. Josephstraat 12 Haghorst. 
 Attentie wordt bezorgd. 

 
 
 

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

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 
26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 
37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 
49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 
57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 
65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 
18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 
35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 
45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet 
parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 
69 oosterlengte. 

 
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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