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Nieuwsbrief oktober 2019  
 

OKTOBER 
Fietsen: iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
1 t/m 11 okt. Stemmen voor de Rabo Club actie 
Do 02 Helpen bij stemmen voor Rabo Club Actie om 11.00 uur in de Eenhoorn  
Do 03 Opfriscursus verkeer in Hercules. 
Vrij 04 Dag van de Ouderen in Hercules. 
Ma 07 Inloopspreekuur  computer 13.30 uur Elckerlyc 
Wo 09 Helpen bij stemmen Rabo Club actie om 11.00 in de Eenhoorn. 
Do 10 Opfriscursus verkeer in Hercules. 
Ma  14 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn 
Di 15 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
Do 17 Informatieavond over gezond ouder  worden 20.00 in Hercules. 
Vrij   18 Bedevaart: naar de Weebosch  
Ma 21 Kaarten: om 19.30 uur in de Eenhoorn 
Di 22 KBO-diner bij Peters in Hilvarenbeek. 
Vr 25 Feestmiddag KBO-Diessen 60 jaar in Hercules 
Za 26 Repair-café om 13.00 uur in Hercules. 
Ma  28 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn. 
 
NOVEMBER 
Fietsen: iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
Ma 04 Inloopspreekuur  computer 13.30 uur Elckerlyc  
  Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 
Vr 08 Vitaliteitsmeting vanaf 13.00 uur in Hercules 
Ma 11 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn. 

Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn. 
Di 15 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
Ma 25 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn 
Datum thema middag wordt bekend gemaakt via nieuwsbrief 

 
KBO-Diner 

Afspraak: Aanvang: 18.00 uur, prijs € 18.00 doorgeven Vlees of Vis 

Op dinsdag 22 oktober zijn we welkom bij Peters in Hilvarenbeek. 
Alleen telefonisch aanmelden bij fam. Huijbregts 013-5042166. 
 
Op Dinsdag 19 november zijn we welkom In de Brouwerij in 
Baarschot. Aanmelden bij dhr. M. Smeulders 013 5042079 of 

info@indebrouwerij.com 

 

In oktober 2019 bestaat 

                      KBO-Diessen 60 jaren. 

Vrijdag 25 oktober → feestmiddag voor de leden van KBO-Diessen. 

Een werkgroep heeft een leuk ontspannend programma kunnen maken. 

Dit wordt gegarandeerd een geweldige bijeenkomst. 

Ontvangst in de vernieuwde café in Hercules. 

Programma van 14.00 tot 17.30 uur in de grote zaal. 

Alle leden zijn op 25 oktober van harte welkom  entree gratis 

mailto:info@indebrouwerij.com
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Zaterdag 26 oktober 
Bent u vanaf 13.00 uur hartelijk welkom bij ons Repair 
Café in Hercules. Onze vrijwilligers staan voor u klaar. 
Er zijn vrijwilligers voor het repareren van elektrische 

apparaten, kleding, fietsen en houten meubilair. Meestal 
kunnen we meer dan 50% van de aangeboden spullen repareren. Nieuw  
Tijdens het Repair Café is er een mogelijkheid om boeken te ruilen. Hoe 
werkt het; je neemt uit je eigen boekenkast 5 tot max. 10 boeken mee die je 
wilt ruilen voor boeken die je graag wilt lezen. Entree gratis.  

 

Samen 
moet het lukken 

hiervan iets 
moois te maken. 

Als je voor het stemmen hulp 
nodig hebt, kun je op 2 of 9 

oktober  tussen 11.00 en 12.00 
uur naar de Eenhoorn komen. 
Daar gaan we dan samen met 

jou stemmen. 
 

    14 okt krijgen wij de uitslag in Elckerlyc 
 

Herhaling →Bewegen is gezond 

Op donderdag 17 oktober hebben we hierover een 
speciale informatieavond in Hercules.  (toegang gratis) 

De belgische professor Lowie Donick (zie foto) heeft met 

een aantal studenten bestudeerd waarom de mensen op 

bepaalde plaatsen in de wereld (Bleu Zones) gemiddeld 

ouder worden. Op een komische manier verteld hij over de 

onderzoeksresultaten. Onze plaatsgenoot Bert Mutsaers zal zijn visie hierop geen. 

Iedereen uit Hilvarenbeek is op deze avond van 19.30 uur welkom in Hercules. 

 

De foto’s van de Dag van de Ouderen staan op de site: www.KBO-Diessen bij menu foto’s. 

Commissie  

Dag van de Ouderen 

 

http://www.kbo-diessen/
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In de Eenhoorn is er dit jaar geen Vloh Radio Bing. 

I.v.m. de werkzaamheden in de Eenhoorn hebben we besloten dit jaar 
niet mee te doen met de VLOH radio bingo.  

 

Bewegen is goed voor iedereen 

Uit onderzoek blijkt dit voor alle leeftijden te gelden. 
Zie extra flyer die hierbij zit 

 

 

Vrijdag 18 oktober 2019 

Bedevaart naar St. Gerardus 

in de Weebosch 

H. Mis   en   Lof 
 

Op de derde vrijdag in oktober (dit jaar 18 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 
Café ’t Heuveltje staat in de verkoop, daarom gaan we naar het eethuis ernaast ’t Kroontje. 
 

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: 

Pieke van Beurden Acacialaan 8   Diessen telf.  5041988  
Tine Paternotte Wilhelminadijk 5A  Haghorst telf.  5042276 

Jac Linnemans Baarschotsestraat   Baarschot telf.  5041497 

Naam / namen:      telefoon:    
 

Vervoer: O  auto  O fiets  

 
Ik wil  wel / niet gebruik maken van de lunch. 
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