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Nieuwsbrief augustus 2019  

AUGUSTUS 
Fietsen: iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules, 4de donderdag vertrek om 10.00 uur. . 
1 t-m 11 activiteiten Zomerschool 
Zo 11 sluiting zomerschool op de Gildeweide 
Di 20 KBO-diner bij Leuk Hilvarenbeek 

Do 29 Dagreis  naar Zeeland 

 

SEPTEMBER 
Fietsen: iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules,  4de donderdag vertrek om 10.00 uur. 
Ma 2 Inloopspreekuur  computer 13.30 uur Elckerlyc  
Do  10  Opfriscursus verkeer in Hilvarenbeek 
Di 17 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
  Opfriscursus verkeer in Hilvarenbeek 
20 t/m 29 Nationale Sportweek in alle kernen  
Ma  23 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn 
Di 24 KBO-diner bij Roots Hilvarenbeek.  
Za 28 60-jaar KBO senioren vrijwilligersgroepen in Hercules 
27 sept t/m 11 okt. Stemmen voor de Rabo Club actie 

KBO-Diner 

Op dinsdag 20 augustus zijn we welkom bij LEUK in Hilvarenbeek. 
Aanmelden bij Hilde van Ginhoven 013-5052342 of 
info@hotelbrabant.com 
Op dinsdag 24 september zijn we welkom bij Roots in Hilvarenbeek. 
Aanmelden  bij Koen en Jeroen 013-5052290 of info@roots-foodbar.nl 
 

Zomerschool 2019 nog  tot en met 11 augustus. 

Veel activiteiten van de zomerschool 2019 zijn al geweest en 
werden een geweldig succes. De afsluitingslunch van KBO-Diessen 
heeft de meeste deelnemers. Met 154 personen (+ 8 vrijwilligers) 
hopen we op 11 augustus onder stralend weer een lekkere lunch te 
kunnen gebruiken. Net als vorig jaar zijn er weer diverse 
streekproducten. Zo hopen we zomerschool 2019 mooi af te sluiten.  

 
Verbouwing Eenhoorn. 
De afgelopen weken hebben we met veel vrijwilligers weer 
werkzaamheden kunnen doen in de Eenhoorn. Met de ruim 600 
vrijwilligersuren hebben we de Eenhoorn klaar kunnen maken voor 
de echte verbouwing. We hopen dat de aannemer de komende 

maanden de nieuwe grote zaal kan afwerken zodat we deze weer snel kunnen gaan 
gebruiken voor o.a. ons eetproject. 

  

Eetproject in de Eenhoorn. 

In de afgelopen jaren en vooral maanden zijn er nogal wat deelnemers 
aan het eetproject in de Eenhoorn afgevallen. Daardoor kunnen we weer 
wat nieuwe deelnemers gebruiken. Voor slechts € 5,- kun je dan 
genieten van een voortreffelijk diner.  Iedereen die zich aanmeldt, wordt 
je op de gastenlijst geplaatst en kun je meteen meedoen. Graag bij 
opgave vermelden: nam, adres en telefoonnummer. 
Opgeven bij Theo Wagenmakers 013-5041738 of 06-15585971 

mailto:info@hotelbrabant.com
mailto:info@roots-foodbar.nl
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  In oktober 2019 bestaat 

KBO-Diessen 60 jaren. 

Dit willen we natuurlijk gaan vieren. 

We gaan dit doen met 2 bijeenkomsten: 

 

1 Zaterdag 28 september Hercules (van 14.00 -16.00 uur) → 

informatie bijeenkomst voor alle seniorenvrijwilligersgroepen uit 

Baarschot Haghorst en Diessen. 

2 Vrijdag 25 oktober → feestmiddag voor de leden van KBO-

Diessen. 

Op zaterdag 28 september willen we een informatiebijeenkomst houden 

in Hercules. Hiervoor nodigen we alle vrijwilligersgroepen uit die voor 

senioren actief zijn in Haghorst, Baarschot en Diessen.   

U kunt dan kennis maken met deze groepen  

Alle aanwezigen krijgen in de ontvangstruimte een overzicht met daarop 

welke groepen aanwezig zijn en waar ze staan. 

Iedereen is op 28 september van harte welkom.  

Op vrijdag 25 oktober hebben we voor onze leden 

een speciale feestmiddag. 

Een werkgroep is bezig om hier iets speciaals 

van te maken. 

Dit wordt gegarandeerd een geweldige 

bijeenkomst. 

Alle leden zijn op 25 oktober van harte welkom. 
 

KBO-Diessen zoekt 

nieuwe voorzitter 

per 20 maart 2020 
Op de jaarvergadering van 15 maart 2019 heeft de huidige 
voorzitter Jac Linnemans aangegeven om in 2020 te stoppen als 
voorzitter van KBO-Diessen. Jac is dan 10 jaren voorzitter geweest en vindt het dan 
tijd dat de voorzittershamer  wordt overgegeven aan een opvolger. 
Graag willen we alle leden de kans geven om hiervoor namen door te geven. 
De nieuwe voorzitter of voorzitster kan, vooraf aan zijn benoeming in de 
jaarvergadering op 20 maart 2020, een aantal vergaderingen van het huidige bestuur 
bijwonen. Zo kun je al een beetje zien en horen wat er allemaal komt kijken bij het 
besturen van een KBO. Als u mogelijke opvolgers weet, geef dat dan door aan de 
huidige vicevoorzitter Pieke van Beurden telf. 0135041988. Voor meer informatie mag  
Jac Linnemans  gebeld worden→ 0641416537. 
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 Gratis je verkeerskennis opfrissen?  

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. 

Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar 

je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel 

blijft? Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus 

Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek 

en in samenwerking met de lokale ouderenbonden organiseren we twee opfriscursussen 

voor de ervaren automobilist. 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor 

een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover 

ontvang je tijdens de cursus.   De cursussen zijn op: 

Cursus 1: Dinsdag 10 en 17 september 2019 tijdstip 9.30 – 11.30 in Hilvarenbeek 
Cursus 2: Donderdag 3 en 10 oktober 2019 tijdstip 13.30 – 15.30 in Diessen 

Ben je inwoner van de gemeente Hilvarenbeek en is dit iets voor jou? 

Meld je dan uiterlijk één week voor aanvang van de opfriscursus aan via onderstaande link 

of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.     www.vvn.nl/opfrishilvarenbeek  

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!  Je ontvangt een week voor aanvang 

van de cursus een bevestigingsmail/brief met de locatiegegevens. 

 

Aan alle senioren uit Hilvarenbeek 
Wist u dat: 

 
 
Jullie krijgen via de Hilverbode en bij het maandblad ONS en de nieuwsbrief van uw 
KBO uitgebreide informatie.  
Want… Er is zeker een activiteit die aansluit bij uw interesse en mogelijkheden. 
U doet toch ook mee?  
We zien u graag. 
     
  

http://www.vvn.nl/opfrishilvarenbeek
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Computer nieuws 
Cursus tablet, smartphone en Windows10 

 

Gebruikt u een smartphone, tablet of een computer en wilt u 

iets meer weten van de mogelijkheden en bediening van dat 

apparaat? Dat kan. 

Bij voldoende belangstelling, minimaal zes personen,  organiseren we in het najaar 2019 

weer introductiecursussen voor  tablet,-smartphone en Windows 10 computer.  

a) Vijf lessen iPad en iPhone. Merk Apple. 

b) Vijf lessen voor Android tablet en telefoon Merken o.a. Samsung, Huawei, LG, 

MEDION Asus enz..) 

c) Zeven lessen computer met Windows 10.  

Heeft u belangstelling voor één van bovengenoemde cursussen, dan kunt u zich tot tien 

september opgeven door onderstaand  briefje ingevuld in te leveren bij:  

Janus Plasmans, Lindestraat 7, Diessen. Email  a.plasmans1@gmail.com 

Kees Weijers, Wouwerdries 57, Hilvarenbeek,. Email kenje.ww@gmail.com 
 

Uiterlijk 10 september  inleveren 

Ik geef mij op voor de cursus 

O   Android tablet en smartphone (€40) 

O   iPad en iPhone (€40) 

O   Computer met Windows 10 (€56) 

Naam   

Adres  

Telefoonnummer  

e-mail adres  

 

Of u stuurt een e-mailtje met vermelding van de volgende gegevens: 

Cursus die u wilt volgen, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.  

Graag alle gegevens, zodat het geen probleem is contact met u op te nemen. 

 

Digitaal spreekuur in Hilvarenbeek en Diessen 

Op de eerste maandag van de maand wordt door KBO en 

de bibliotheek gezamenlijk het digitaal  spreekuur in 

Hilvarenbeek georganiseerd, van half twee tot half vier. In de 

bieb. 

U kunt hier terecht als u een probleempje hebt met bediening 

van computer, tablet, smartphone of e-reader. Voor de 

komende maanden is dat  2 september, 7 oktober en 4 

november. 

In Diessen is er elke derde dinsdag van de maand vanaf september een spreekuur van 

13.30 tot 15.00 uur in de Eenhoorn.  

mailto:a.plasmans1@gmail.com
mailto:kenje.ww@gmail.com
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DE 2E DAGREIS OP DONDERDAG 29 AUGUSTUS A.S. 

NAAR HET MOOIE ZEELAND.  

Wij vertrekken om 08.00 UUR VANAF DE VRIJTHOF IN 

HILVARENBEEK. Het is vroeg dus zorg dat u op tijd bent 

zodat wij om 08.15 UUR IN DIESSEN BIJ DE HERCULES 

onze medereizigers kunnen ophalen zodat wij rond 10.00 uur 

in het mooie plaatsje VEERE kunnen aankomen. 

Veere, vroeger een woelig handelsstadje, heeft nu 

een toeristisch hart.  

Daar is onze koffie/thee stop met daarbij natuurlijk 

een heerlijke Zeeuwse bolus en er zal zeker tijd zijn 

om  op eigen gelegenheid het stadje te bezoeken met 

leuke winkeltjes en prachtige panden  

We gaan dan onze dagtocht vervolgen naar 

Middelburg, een mooie historische stad waar voor 

ons de lunch klaar staat. Ook deze stad gaan we 

bezoeken maar dat doen we gezamenlijk met een speciaal vervoermiddel en wel de 

PAARDENTRAM. Deze tocht staat gepland tussen 14.30-15.30 uur en ook dan is er de 

mogelijkheid om zelf nog wat te ondernemen daarna. Middelburg heeft meer dan 1200 

monumenten. Loop je door het stadscentrum dan loop je door de historie. Vooral veel 

gebouwen uit de Gouden Eeuw zijn bewaard gebleven. Grote pakhuizen, imposante 

herenhuizen en kruip-door-sluip-door steegjes waar natuurlijk ook leuke en gezellige 

terrasjes te vinden zijn. 

Wij vertrekken rond de klok van 16.30 uur uit Middelburg en hebben dan onze laatste stop 

in Terheijden voor een heerlijk diner. 

De thuiskomst in DIESSEN ZAL ZIJN OM ONG.  21.00 UUR EN IN HILVARENBEEK OM 

21.15 UUR. 

De prijs voor deze dagreis is € 68,-- p.p. en dit bedrag moet worden overgemaakt naar de 

penningmeester van de KBO Hilvarenbeek IBAN REKENINGNR. NL 05 RABO 

0122300378 o.v.v. dagtocht 29 augustus 2019. 

Vrijdag 23 augustus 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.    Wij hopen er met velen van u een hele mooie dag van te maken. 
De reiscommissie van de KBO Hilvarenbeek-Diessen, 

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

 

 

Toos Soetens vraagt uw stem. 

 

Met deze actie hoopt Toos haar bijdrage te leveren 
om voor Benjamin in de Nieuwe Eenhoorn voor 
kinderen met een beperking een mooi onderkomen 
te realiseren. 
 

 hierop stemmen 
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Bewegen is gezond 

Uit onderzoek blijkt dit  

voor alle leeftijden te gelden. 

 
KBO-Brabant wil dit jaar 5 afdelingen helpen hier extra aandacht aan te 
schenken. Wij hebben ons als KBO-Diessen hiervoor aangemeld.  
Omdat er in onze gemeente meer groepen zijn die hieraan mee willen 
doen, hebben wij samen met KBO-Hilvarenbeek, de Seniorenraad, St. 
Sport en Bewegen 60+ en de Sportraad een eerste opzet uitgewerkt. 

Wij willen in 3 jaren tijd in alle kernen 
een speciale actie hiervoor gaan houden. 

Dit jaar in de kernen Biest-Houtakker en Diessen . 

donderdag 7 november bij Ome Toon in Biest-Houtakker 
Vrijdag 8 november in Hercules in Diessen. 

In 2020 wordt deze speciale actie gehouden in Haghorst en Esbeek. 
In 2021 is het in Hilvarenbeek met waarschijnlijk 2 speciale actie-dagen. 
Wat, hoe laat en hoe we die dagen gaan inrichten, kunt u lezen in de 
volgende nieuwsbrief en via de Hilverbode. 

In een ander artikel in deze 
nieuwsbrief staat een stukje over 
de nationale sportweek 

die ook in onze kernen gehouden wordt van 
20 t/m 29 september. 

  

Flessen inleveren bij Plus in augustus en september. 

 
Wij-wel en Benjamin gaan binnenkort de Nieuwe 
Eenhoorn opnieuw inrichten voor jongeren met een 
beperking en maatschappelijke groepen zoals KBO-
Diessen, Wij-wel en dagbesteding. 
 

U kunt ons helpen. 
 
De Makerij in Diessen heeft voor ons bijgaande 
collectebus gemaakt. Deze komt bij de leeg-
goed-inlevermachine te staan naast de bus van 
de voedselbank.  In onze bus kunt u 2 maanden 

lang alle tegoed bonnen van de lege flessen en kratten stoppen. De 
tegoed bonnen die uit het inlever-machine komen, blijven een maand 
geldig. Wij zullen een keer per week de bus leegmaken in inleveren bij de kassa. En het 
geld voor ons goede doel bewaren. 
 


