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                             Nieuwsbrief Maart 2022     

MAART 

Wandelen: Iedere maandag vertrek om 9.30 uur bij de Eenhoorn 

Fietsen:     Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 

Ma 7 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 

Ma 14 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn  

Ma 14 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 

Do 17 Hulpspreekuur  13.30 uur Eenhoorn 

Ma 21 Bestuursvergadering om 10.00 uur in De Eenhoorn 

Ma 21 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 

Ma 28 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 

 

HOERA!!!.......VOOR HET EERST SINDS LANGE TIJD WEER EEN COMPLETE AGENDA! 

De wereld gaat langzaam open, terug naar ons ‘normale’ leventje, eindelijk weer 

activiteiten plannen. Wij hopen elkaar snel en vaak te ontmoeten, onze contacten te 

herstellen en samen plezier en gezelligheid te beleven. De kaarters trappen af………! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is er in Brabant niet mee opgegroeid, mee kaarten. 

Rikken, jokeren, hartenjagen, toepen, pesten en zwikken, ieder kind leerde thuis wel het ene 

of het andere kaartspel. Deze kaartspellen werden van generatie op generatie 

overgedragen. Vooral in de tijd dat de televisie nog geen gemeen goed  was en men ’s-

avonds gewoon thuis bleef, om met elkaar de winteravonden met elkaar door te brengen. 

De keuken was vaak het enigste vertrek wat verwarmd werd en waar men heerlijk bij de 

kachel kon zitten, of aan de keukentafel om een kaartspel te beoefenen. Moeder zorgde 

voor de gezelligheid mee un tas koffie en un borreltje op zaterdag en zondagavond. Een 

goei sigaar of een pijp hoorden er bij, in die tijd had schijnbaar niemand last van de rook. 

Van alle hierboven genoemde kaartspellen waren rikken en jokeren bij velen wel de meest 

geliefd. Als de geest scherp is en de handen de kaarten vast kunnen houden kan men tot 

op hoge leeftijd doorgaan met kaarten. Tijd dus om in de maand maart op de 

maandagavond naar de Eenhoorn in Diessen te komen om daar te rikken of te jokeren.  

Hier staan de tafels klaar vanaf 19.00 uur, het kaarten begint na de indeling om 19.30 uur. 

Het inschrijfgeld is 2 euro per avond, hiervoor krijgt men wel 1 consumptie. Dames, 

mannen, thuiskaarters probeer je kaartmaten over te halen om ook naar de Eenhoorn te 

komen om daar gezellig mee te kaarten. De zaal van de Eenhoorn ook wel “de huiskamer 

van Diessen” genaamd, is een plek om in alle vrijheid aan deze en andere vrije tijds 

besteding te doen. Tot ziens op maandagavonden 7, 14, 21, 28 maart. Werkgroep kaarten 

KBO Diessen. 
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          DE REISCOMMISSIE VAN KBO DIESSEN-KBO HEB. 

Na een periode van  2 jaar waarin door allerlei maatregelen vanwege Corona het maken van 

uitstapjes bijna onmogelijk was gaan we nu de draad weer oppakken en dan maar hopen dat 

hetgeen we nu willen gaan doen ook allemaal gerealiseerd kan worden. 

Mochten er tegen die tijd toch nog maatregelen zijn, zoals het dragen van een mondkapje,  het 

tonen van een QR code of een verklaring dat men genezen is van Corona dan houden wij daar 

ons ook aan natuurlijk. 

Het volledige programma hebben we nog niet helemaal rond omdat we nog steeds wachten 

op de nieuwe brochure van de busonderneming. 

Ook heb ik nog geen toezegging gekregen van de Museumplusbus of we daar dit jaar voor in 

aanmerking komen. 2 jaar geleden waren we ingeloot voor het van Gogh museum in 

Amsterdam dus ik heb dit aangegeven als onze voorkeur maar mocht het een ander museum 

worden is dat ook goed.  

Wij proberen in ieder geval een aantal dagtochten dit jaar te gaan doen en wij hopen u in de 

maart het volledige programma te kunnen mededelen in de Nieuwsbrief. 

De reiscommissie van de KBO, 

Pieke van Beurden,  Ine Schepens, Ria Bonenkamp en Ineke van Riel. 

 

 

 

 

 

 

 

          HOLA, ENCANTADO DE CONOCERTE……HUH….? 

Mijn naam is Arantza San Martin, ik woon in Hilvarenbeek en ben docente Spaans. In 2020 

heb ik voor KBO Hilvarenbeek een cursus ‘Spaans voor beginners’ georganiseerd. In deze 

cursus wordt op een interactieve manier Spaans geleerd en aandacht besteed aan de 

Spaanse cultuur. De deelnemende senioren waren erg enthousiast en ik wil hier graag een 

vervolg aan geven. De cursus bestaat uit 10 lessen, iedere donderdag van 09.30-11.30 (incl. 

koffiepauze). Locatie Elcerlyck. De kosten zijn € 195,00 per persoon inclusief  lesmateriaal. 

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, mail naar  Cor Vennix: cptvennix@gmail.com.  

       Vertaling: Hallo, leuk je te ontmoeten! 
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LET OP:  DE JAARVERGADERING 2022 VAN KBO-DIESSEN WILLEN 

WIJ HOUDEN OP VRIJDAG 22 APRIL. IN DE NIEUWSBRIEF VAN 

APRIL KRIJGT U INFO QUA LOCATIE, TIJD EN AANMELDING! 

 

HUTSPOTACTIVITEITEN….. 

Nee, we gaan geen stamppot maken en de borden volscheppen. Maar wat dan wel? Kunnen 

we u enthousiast maken om samen gezellig te buurten, een boek te bespreken, een spelletje 

doen, haken, breien, een potje dammen of schaken…… 

Zomaar op een woensdagavond en een vrijdagmorgen. Als u daar 

zin in heeft, het contact met elkaar gemist heeft, dan gaan wij aan de 

slag!  

ZULLEN WE HET EROVER HEBBEN OP DE JAARVERGADERING? 

AFGESPROKEN!  

Als u zelf ideeën heeft…..roept u maar!  

 

 

 

De woorden van de HERSENKRAKER die ingevuld moesten worden, waren in 

volgorde: 

Voetbal  - suiker – water – lantaarn – vee – hout – zeep – bol. 

Post – af – pannen – deur – oven – maat – spaan – gas. 
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                                     PUZZEL MAART 2022 

De winnaar van de februari puzzel is Trudy Redert – Deusonelaan 44 – Diessen. Attentie wordt bezorgd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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