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Nieuwsbrief september 2019  
 

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 
 
OKTOBER 
Fietsen: iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
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 
  Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn 
Wo 09 Helpen bij stemmen Rabo Club actie om 11.00 in de Eenhoorn. 
Do 10 Opfriscursus verkeer in Hercules. 
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 Bestuursvergadering om 9.30 u in De Eenhoorn 
  Kaarten: om 19.30 uur in de Eenhoorn 
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. 

 
KBO-Diner 

Op dinsdag 24 september zijn we welkom bij Roots in Hilvarenbeek. 
Aanmelden  bij Koen en Jeroen 013-5052290 of info@roots-foodbar.nl 
 
Op dinsdag 22 oktober zijn we welkom bij Peters in Hilvarenbeek. 
Alleen telefonisch aanmelden bij fam. Huijbregts 013-5042166. 

 
 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 op de gastenlijst geplaatst en dan kun je meteen 
meedoen.  
Graag bij opgave vermelden: naam, adres en telefoonnummer. 
Opgeven bij Theo Wagenmakers 013-5041738 of 06-15585971 

Omdat de Eenhoorn nu verbouwd wordt, moeten we kijken wanneer 

het eetproject weer kan beginnen. We laten het op tijd weten. Iedereen krijgt daarvoor een 

persoonlijke oproep. 

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 
De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft nog geen 

oplossing gegeven.  Daarom zullen we eind september een 
oproep in de Hilverbode plaatsen.  Als u een 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. 

Aan alle senioren uit Hilvarenbeek 
Wist u dat:    er van 2 tot 29 september 
 de Nationale Sportweek is. 

U kunt zwemmen, wandelen, fietsen, fitnessen, walking football spelen, 
schuiftafeltennissen en begeleid bewegen.  
Jullie krijgen via de Hilverbode meer informatie. Want… Er is zeker een activiteit die 
aansluit bij uw interesse en mogelijkheden.  U doet toch ook mee?   We zien u graag. 

 

Zaterdag 6 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. De koffie staat klaar. Entree gratis 
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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 de nieuwsbrief van oktober meer hierover. 

 

Bewegen is gezond 

Op donderdag 17 september hebben we hierover 
een speciale informatieavond.    (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. 
 

Flessen inleveren bij Plus in augustus een groot succes  
 
De afgelopen maand hebben we wekelijks de 
bijgaande collectebus leeggemaakt. Gemiddeld 
hebben we €90,- van de bonnen kunnen 
ontvangen. Op 31 augustus hadden we een totaal 
van €375,30 Ook in septmber hopen we zo’n mooi 
succes. Wellicht heeft de kermis daar een positieve 

bijdrage bij. Wij-wel en Benjamin kunnen daarmee de nieuwe Eenhoorn 
nog mooier inrichten. 
 

Vrijdag 18 oktober bedevaart naar de Weebosch. 

In de volgende nieuwsbrief meer gegevens   



KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

  

 4  meer informatie op: www.KBO-Diessen.nl   

  

Computer nieuws  
Cursussen; tablet, smartphone en Windows10 

Zoals eerder aangekondigd starten, bij voldoende belangstelling, in het 

najaar weer introductiecursussen voor tablet,-smartphone en Windows 

10 computer.  

U bent van harte welkom.  U kunt  zich tot 15 september aanmelden bij: 

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

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

Uiterlijk 15 september  inleveren 

Ik geef mij op voor de 

cursus 

O   Android tablet en smartphone (5 lessen €40) 

O   Apple iPad en iPhone (5 lessen €40) 

O   Computer met Windows 10 (7 lessen €56) 

Naam   

Adres  

Telefoonnummer  

e-mail adres  

U kunt ook een e-mailtje sturen. Vermeld 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 op de eerste maandag van de maand 

Digitaal spreekuur in Diessen op de derde dinsdag  van de maand. 

Hebt u vragen over PC, e-reader tablet, of telefoon, dan kunt u hier 

terecht. Iedereen is welkom.  

Ook als u iets wilt weten over bovengenoemde cursussen  

 

Onbenutte zorgtoeslag. 
Zo’n 450.000 Nederlanders hebben geen financiële 
tegemoetkoming voor de zorgpremie aangevraagd, terwijl 
zij daar wel recht op hadden. Volgens berekeningen van 
Independer lieten zij gezamenlijk een bijdrage van 100 
miljoen euro liggen (AD, 7 augustus 2019). 
Om het mensen makkelijker te maken, heeft de 
belastingdienst speciaal programma waarmee je kunt 
berekenen of iemand recht heeft op zorgtoeslag.  Wilt u 

hier meer van weten of een proefberekening laten maken . Onze KBO-werkgroep belastingen 
wil je hierbij helpen → bel Jos Comperen 013-5041800. 
 

Komende tijd beginnen we weer met 

onze kaart-  en bingo-avonden 

in de Eenhoorn. 
Zie agenda op blz. 1 voor de juiste datums. 

mailto:a.plasmans1@gmail.com
mailto:kenje.ww@gmail.com
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De Rabo-club-acie heeft een andere naam gekregen→ Rabo ClubSupport   

 

KBO-Diessen , Wij-wel en De Diessense Eenhoorn doen samen mee. 
 
Als KBO-Diessen hebben we als thema: werkgroepen.  Voor deze actie kunnen alle leden 
van de Rabobank stemmen van 27 september tot 11 oktober. Eind september krijgen alle 
leden een speciale code hiervoor. Hiermee kunnen 5 stemmen uitgebracht worden en 
maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging. Samen willen we zoveel mogelijk stemmen 
binnenhalen. De Rabobank heeft voor deze actie €200.000,- in de actie-pot zitten. 
Als je voor het stemmen hulp nodig hebt, kun je op 2 of 9 oktober naar de Eenhoorn 
komen. Daar gaan we dan samen met jou stemmen. 

Samen moet het lukken 
hiervan iets moois te maken. 

 

Groepsreis naar Lunteren in 2020 
Ook in 2020 gaan we weer met een groep naar 

het groepshotel in Lunteren. Hoewel we als 

datums een andere voorkeur hadden, konden we 

alleen nog maar kiezen voor 2 tot en met 6 

januari. In de nieuwsbrief van oktober komt een 

inschrijfformulier hiervoor.  


