
KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

 

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

     
                                                           Nieuwsbrief Juni 2022 
 
JUNI 
Wandelen:  Iedere maandag vertrek om 9.30 uur bij de Eenhoorn 
Fietsen:  Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
   Alleen 4de donderdag vertrek om 10.00 uur bij Hercules 
Diamond Painting:   Iedere woensdag van 13.30 – 16.00 uur in de Eenhoorn 
Do       16  Hulpspreekuur om 13.30 uur in de Eenhoorn 
Di 21  Bestuursvergadering om 10.00 uur in de Eenhoorn 
 
JULI 
Wandelen:  Iedere maandag vertrek om 9.30 uur bij de Eenhoorn 
Fietsen:  Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
   Alleen 4de donderdag vertrek om 10.00 uur bij Hercules 
Diamond Painting Iedere woensdag van 13.30 – 16.00 uur in de Eenhoorn 
Di 19  Bestuursvergadering om 10.00 uur in de Eenhoorn 
Do 21  Hulpspreekuur om 13,30 uur in de Eenhoorn 
 
In de komende weken innen wij de jaarlijkse contributie € 22,50. Hartelijk dank voor uw ondersteuning. 
 
Leuke reacties op onze ledenvergadering om  mee  te denken over nieuwe 
activiteiten. Maar de voorkeur om  ermee  te starten….. ging uit naar 
september.  Dus nog even wachten  met…..    
 

            
 
                 
 
 
 Maar  als  u zin  heeft  om  woensdagmorgen  in  de  Eenhoorn  binnen  te  lopen en 
gezellig een kopje koffie/thee  te drinken en te buurten, dan bent u van harte welkom! 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
SENIORENDINERS: IN DE MAAND JUNI KUNT U DEZE RESERVERING MAKEN:  

WOENSDAG 15 juni:  In De Brouwerij – Mike Smeulders – 0135042079 – info@indebrouwerij.com 

AFSPRAKEN: 

 Senioren bellen/e-mailen direct met het restaurant om te reserveren en geven hun keuze vis/vlees door.          

 KBO noemt elke maand het restaurant in de nieuwsbrief. 

 Deelnemers betalen € 20,00 voor een 3 gangen menu (drankjes voor eigen rekening) in het restaurant.                                           

 Reserveren minimaal 3 dagen van te voren.  

 Aanvang van het diner 18.00 uur, er wordt gebruik gemaakt van aanschuiftafels.   
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                       ONZE 2de DAGREIS! 
 
Wat is het fijn om weer op reis te gaan zonder beperkingen! 
Daarom gaan we er weer op uit op DONDERDAG 7 JULI. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan zelfs even naar het buitenland! 
Naar de Bakkersmolen in Essen in België. 
U wordt ontvangen met koffie en koek en kunt het stoommachinemuseum bekijken en de 
bakkerij waar zich vele authentieke bakattributen bevinden. 
En u kunt er natuurlijk lekkernijen kopen in het winkeltje. 
Rond het middaguur staat er een heerlijk diner klaar in De Gouden Leeuw. 
Dan op naar het vestingstadje Heusden. 
Daar kunt u een wandeling maken en genieten van de schilderachtige straatjes. 
Net buiten de stadshaven van Heusden stapt u op een rondvaartboot en vaart u over de Maas. 
Na de rondvaart vertrekken we naar Terheijden waar een koffietafel voor u klaarstaat. 
 
De vertrektijd in Diessen is om 8.15 uur bij Hercules en in Hilvarenbeek  
op de Vrijthof om 8.30 uur. 
 
De prijs voor deze dagreis is € 72,50 p.p. en moet worden overgemaakt naar de 
penningmeester van de KBO Diessen IBAN REKENINGNR. NL50 RABO 0111 3264 43  
o. v. v dagtocht 7 juli 2022. 
 
Diegene die deelnemen aan de reis graag jullie telefoonnummer doorgeven  
waarop je te bereiken bent aan Pieke v. Beurden  via email : beurd218@planet.nl 
Of via telefoonnummer 0135041988 
 
Vrijdag 1 juli is de laatste dag om bovenstaand bedrag over te maken. 
De volgorde van betaling bepaalt of u mee kunt.  
U hoeft zich niet aan te melden bij een van de onderstaande commissieleden. 
 
Wij hopen op een goede opkomst en maken er een mooie dag van! 
De reiscommissie van KBO-HEB en Diessen, 
Mevr.  I. van Riel, Mevr. R. Bonenkamp, mevr. I. Schepens en Mevr. P. v. Beurden.  
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De film Dr. Kees komt naar Diessen 
De film Dr. Kees komt naar Diessen en deze film gaat 
vertoond worden op donderdag 23 juni 2022, de zaal in 
Hercules is open vanaf 19.15 uur.  
De film is gemaakt door Jesse van Venrooij en duurt een 
uur. Het thema van deze film is Euthanasie en Dementie.  

In deze film is dokter Kees zoekend naar de wil van Willy. Is Willy nog wilsbekwaam en kan hij zelf nog beslissen 
of hij wil leven? Of voldoet Willy aan wat hij ooit heeft opgeschreven en mag hij op basis van zijn wilsverklaring 
euthanasie krijgen? 

Een documentaire over de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt. 
Kees is specialist ouderengeneeskunde. Hij geeft begeleiding aan senioren met psychische problemen en 
gedragsproblemen.  
Willy woont sinds ruim een jaar in een verzorgingstehuis. Hij heeft dementie en niet-aangeboren hersenletsel 
door meerdere valpartijen tijdens het wielrennen. Hij heeft wisselend last van agressie, wanen en is vaak 
verzonken in zichzelf. De familie van Willy heeft aangegeven dat hij een euthanasieverklaring heeft en vraagt zich 
af of dit dan het moment is voor Willy om euthanasie te krijgen. Zijn vrouw en (pleeg)kinderen staan achter zijn 
wilsverklaring want hij heeft altijd gezegd zo niet te willen leven. Samen met Kees zoeken ze naar wat het beste 
is voor Willy.  
Deze film geeft een inkijk omdat de documentairemaker op de meest kwetsbare momenten aanwezig mocht 
zijn en die vastlegde in een rauwe, intieme stijl.  
Deze film maakt duidelijk hoe belangrijk het is om zorgvuldig en met nuance naar het vraagstuk van euthanasie 
en wilsonbekwaamheid te kijken. Dokter Kees geeft inzicht in de complexiteit van dit dilemma voor zowel arts 
als familie. Euthanasie bij een wilsonbekwaam persoon komt in Nederland weinig voor. Omdat er aan alle 
zorgvuldigheidseisen van de wet moet worden voldaan, is er maar een kleine groep mensen die hiervoor in 
aanmerking komt en er is een nog kleinere groep artsen die bereid is om de euthanasie ook daadwerkelijk uit te 
voeren.  

De organisatie van deze avond is in handen van Wij-wel in 
samenwerking met De Vergeten Tuin.  Rens Henquet zal 
aanwezig zijn, zij is voorzitter van De Vergeten Tuin. De 
documentairemaker zelf is aanwezig en leidt u door de avond 
heen. Na afloop is er ruimte voor een gesprek en vragen. Op 
deze avond zal ook aanwezig zijn Floor Bols uit Hilvarenbeek, zij 
is specialist ouderengeneeskunde, arts palliatieve geneeskunde 
en SCEN-arts (Steun en Consultatie Euthanasie Nederland). Als 
SCEN-arts ondersteunt zij artsen die een euthanasie willen gaan 

uitvoeren met het mee beoordelen van de zorgvuldigheidseisen die er vastgelegd zijn voor euthanasie. 
De inloop is vanaf 19.15 uur bij Hercules in Diessen en de verwachting is dat de avond afgesloten kan worden 
om 21.30 uur.  
 

                       Bedevaart naar de Heilige Eik  Oirschot     

Donderdag 12 mei, een heerlijke zonnige dag, in deze 
sfeervolle kapel was het fijn om weer even samen te 
zijn. Ieder met zijn eigen gedachten, een moment van 
stilte, bezinning, herdenken, verdriet een plaatsje te 
geven. Een kaarsje opsteken en luisteren naar de zang 

van het koor en de 
voorgedragen verzen. 
       DE  NACHTEGAAL 
verwelkomde de hele 
stoet daarna voor een 
kopje koffie of thee met 
heerlijke appeltaart.                
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                                     PUZZEL  JUNI  2022……SUCCES!  

    De winnaar van de mei puzzel is Ad van Dijck – Wilgenlaan 1 – Diessen.  Attentie wordt bezorgd.  

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 16 geneesmiddel 
18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns 
inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 34 autostalling 37 deel v.e. breuk 
40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid 49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 
53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 
60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 
71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengtemaat 
10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 
23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 
42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slaginstrument 
55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 
69 vogelproduct. 
                       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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