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Nieuwsbrief februari 2020 

 
FEBRUARI 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
We verwachten dat de grote zaal in de Nieuwe Eenhoorn pas na carnaval echt te gebruiken is. 
Ma 03 Computerspreekuur 13.30 uur Elckerlyc  
Ma 10 Bingo: om 14.00 uur in Hercules 
Di 18 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
  KBO-diner 18.00 uur Kerkzicht Diessen 
Vr 21 Carnaval voor senioren in Baarschot 
 
MAART 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
Ma 02 Inloopspreekuur  computer 13.30 uur Elckerlyc 
  Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 
Ma 09 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn  
  Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 
Wo 11 Eetproject 12.00 uur in de Eenhoorn 
Do 12 Eetproject 12.00 uur in de Eenhoorn 
Vrij 13 Algemene Ledenvergadering in Haghorst 
Ma 16 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 
Di 17 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
  Belastinginvuldag in de Eenhoorn 
Wo 18 Belastinginvuldag  in de Eenhoorn 
Ma 23 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 
 

    KBO-Diner 

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

Op  dinsdag 18 februari zijn we welkom bij Café Kerkzicht in Diessen. 
Opgeven bij Martijn Schilders 013-5046161 of mail naar  
martijn@kerkzicht-diessen.nl 
Het overzicht van de andere restaurants hopen we deze maand te krijgen. 

 

6KV 

Eind mei start een 3-jarig project met dit vervoer. 
Gestart wordt met 4 busjes die allen vertrekken vanuit 
het call-centrum aan de Vrijthof in Hilvarenbeek. 
In de komende zal hier veel publiciteit aan gegeven 
worden. Scholen in Bladel, Oisterwijk, Tilburg  en 
Goirle liggen in de route en ook ziekenhuis en 
verzorgingscentra. Voor het toerisme kan dit een 
mooie gelegenheid toevoegen de kernen van Hilvarenbeek te bezoeken. Zowel Arriva als de 
provincie ondersteunen dit project van harte om zo te bekijken of deze manier de oplossing is voor 
het toekomstige vervoer in Brabant. 

Jaarboekje 2020 van KBO-Diessen. 
In januari hebt u het jaarboekje 2020 gekregen. Met zorg hebben wij het samengesteld. 
Toch kan het zijn dat er nog foutjes in staan. Wij zouden het op prijs stellen als u deze aan ons 
doorgeeft op kbo-diessen@hotmail.com.  
Het eerste foutje  is al doorgegeven: Telefoonnummer huisartsenpost moet zijn: 085 5360300. 
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Informatiebijeenkomst 
KBO HEB gaat met hulp van KBO-Brabant via het project Ons 
Veilig Thuis een informatiebijeenkomst organiseren. Om ook jonge 
senioren in de gelegenheid te stellen, wordt de bijeenkomst op een 
avond belegd en wel op. 
woensdag 11 maart 2020, aanvang 19.30 uur. In de 
nieuwsbrieven en de Hilverbode komen we daar nader op terug. 
Ook niet-leden van de KBO zijn welkom, dus zeg het voort!! 
Aan de hand van concrete voorbeelden van alle dag wordt de 

veiligheid in de woning onder de loep genomen en krijgen de deelnemers handige tips om de 
veiligheid te vergroten. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s: 

• Veiligheid in en om de woning 

• Valpreventie 

• Inbraakpreventie / babbeltruc 

• Techniek in de woning / domotica 
Om een indruk te krijgen wie belangstelling heeft voor deze informatie-bijeenkomst en de avond 
passend te organiseren, verzoeken wij u zich  nu alvast aan te melden. Dat kan bij Ad Broeders 
via e-mail adenlenibroeders@kabelfoon.nl of telefonisch 06 539 335 72. 
 

Onze site van KBO-Diessen nu openbaar. 

 
 

Vanaf 1 februari zal de nieuwe site van KBO-Diessen te zien zijn.  De aanpassingen waren nodig 
om alle nieuwe mogelijkheden (site bekijken op ipad, tablet en mobiele telefoon) te kunnen 
benutten. Alle nieuwsbrieven en foto’s vanaf augustus zijn erop gezet en kunnen bekeken worden. 
Dus ook de foto’s van  feestdag KBO, Lunteren en kerstviering kunnen bekeken worden. 
Tips om de site nog aantrekkelijker te maken zijn welkom →mail naar kbo-diessen@hotmail.com. 

Veel kijkplezier. 
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Computer nieuws 

 
Computer nieuws 

               Cursus tablet, smartphone en Windows10 

 

 Bij voldoende belangstelling worden in april/mei weer cursussen voor computer, smartphone en 

tablet verzorgd.   

De lessen worden gegeven in de  ‘Huiskamer’ in Elckerlyc en beginnen om half tien. 

De cursusdagen zijn: 

Maandag  6 en 20 april, en 4 en 11 en 18 mei voor Android*  smartphone en tablet,  

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 april en 12 mei voor iPhone en iPad (merk Apple),  

Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 april en 7 en `14 mei voor PC’s met Windows 10 *) Android*:  

alle merken behalve Apple. Bijvoorbeeld Samsung, Lenovo, Huawei, Sony, enz. 

U kunt zich opgeven door onderstaand  briefje voor 15 maart ingevuld in te leveren bij: 

Janus Plasmans, Lindestraat 7, Diessen. Email    janus.plasmans@gmail.com  

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

 

 

 

Ik geef mij op voor de 

cursus 

O   Android tablet en smartphone (€50) 

O   iPad en iPhone (€50) 

O   Computer met Windows 10 (€70) 

Naam   

Adres  

Telefoonnummer  

e-mail adres  

 

…of  een e-mailtje te sturen naar één van bovengenoemde adressen met de volgende 

gegevens: 

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres,  en de Cursus die u wilt volgen 
De lesprogramma’s voor de cursussen publiceren  we eind februari/ begin maart op de nieuwe website van KBO 

Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker. (www.kbo-hilvarenbeek.nl) 

 

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 bibliotheek. 

kunt u terecht als u een probleempje  hebt met bediening van computer, tablet, smartphone of 

e-reader. Voor de komende maanden is dat  3 februari, 2 maart,  6 april en 4 mei. 

In Diessen is het spreekuur op de derde dinsdag van de maand. 

mailto:janus.plasmans@gmail.com
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BELASTINGAANGIFTE 2019.    

  

17 en 18 maart  2020 in de Eenhoorn 

 
Als uw aangifte belasting 2019  vóór 1 april binnen is, krijg je voor 1 juli bericht. 
De belastingaangifte moet voor 1 mei zeker binnen zijn. Onze belastingadviseurs 
van de KBO Diessen helpen u daar bij. 
Als u een AOW uitkering heeft en een klein bedrag pensioen helpen wij u graag. 

Mogelijk heeft u medische kosten gehad en komt u in aanmerking voor belasting teruggave. Het 
kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag of huurtoeslag. Ook als u geen bericht ontvangt van de 
belastingdienst om aangifte te doen kan het interessant zijn om dit toch te doen. Mogelijk heeft u 
recht op (meer) zorgtoeslag of huurtoeslag.  
Blijkt bij het invullen dat het niet zo is, dan sturen we ook niets op.  

 

Iedereen die meedoet heeft, net als vorig jaar, een machtigingscode nodig. 
Als u vorig jaar ook meegedaan heeft, krijgt u automatisch deze code thuisgestuurd. 

 

Alle senioren die zich aanmelden krijgen nog een brief waarin o.a. staat: 

• Wanneer je op 17 of 18 maart verwacht wordt in de Eenhoorn. 

• Wat je allemaal mee moet brengen. 

• Hoe je aan de machtigingscode kunt komen die de invullers nodig hebben om voor jou de 
belastingpapieren in te vullen. 

Het invullen van de formulieren vindt plaats op dinsdag 17 en woensdag 18 maart  in De 

Eenhoorn.   

 

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 21 februari door onderstaande strook 

in te leveren bij: 

Pieke van Beurden Acacialaan 8   Diessen telefoon 5041988 

Tine Paternotte Wilhelminadijk 5A  Haghorst telefoon 5042276 

Jac Linnemans Baarschotsestraat 5 Baarschot telefoon 5041497 

 

De kosten bedragen € 10,00.  

U ontvangt van ons  bericht wanneer u wordt verwacht en welke gegevens u mee moet brengen. 

Als u om wat voor reden dan ook echt niet naar de Eenhoorn kunt komen, maken we een 

persoonlijke afspraak.  

 

Aanmelding voor de belastingaangifte 2019 bij de K.B.O. 

 

Naam: _____________________________________________________ 

 

Adres:  _____________________________________________________  

 

Tel.                  ____________________ 

  

Bijdrage €10,00 te voldoen bij aanmelding.  

 

U mag aangeven welke dag en tijd u niet kunt:__________________________  
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 Reisprogramma 2020 
Als reiscommissie hebben wij weer geprobeerd om een gevarieerd programma samen te stellen 

waar hopelijk weer veel KBO-ers gebruik van zullen gaan maken. 

Noteer deze data alvast in uw agenda en houdt u de aankondiging om aan te melden  in de 

Nieuwsbrief  in de gaten. 

 

Zondag 10 mei 2020:            

      7 daagse vakantiereis naar Tarrenz in Oostenrijk. 

 

 

 

Dinsdag 26 mei 2020:          

een dagreis naar de Duitse stad Kleve met vooraf  

een bezoek aan een kippenfarm waar u op de hoogte 

wordt gebracht van allerlei kip en ei weetjes  

 

 

 

Donderdag 27 aug. 2020:       

dit wordt een koninklijke dagreis met bezoeken aan Apeldoorn, 

Hoenderloo,  de kroondomeinen en een gids zal u onderweg  

Van alles vertellen over het huis van Oranje. 

 

 

 

Ook hebben wij ons weer aangemeld voor de Museumplusbus maar dat is nog afwachten of wij 

hiervoor ingeloot  worden.    Namens de reiscommissie Hilvarenbeek-Diessen, 

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

 

Seniorenavond avond  

carnaval 2020,  

In de Brouwerij in 

Baarschot 

Vrijdag 21 februari 

  Programma: 
Aanvang van de avond om 20.00 uur. Binnenkomst koffie en cake ?? 
20.30 uur: Vertoning van de film van Prinsenbal 2020 waarin de prins en adjudant  

van Baarschot bekend gemaakt werden.  
21.00 uur:  Voorstellen : prins en president Haghorst , vertegenwoordigers van de  

Stopnaolden en Aansluitend sleuteloverhandiging. 
21:30 uur: Dansje van dansmariekes Baarschot en Haghorst en Diessen. 
22.00 uur:  Tonpraten: De onbetwiste klapper van de “Zes Kernen Cup” treedt nog 

een keertje op. 
22.30 uur: Kwis: “de mysterie guest ” : welke kern raad als eerste hun eigen  

mysterie guest.  
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Gelukkig → we kunnen weer beginnen 

met ons eetproject in de vernieuwde Eenhoorn. 
 
Woensdag 11 maart en donderdag 12 maart hebben we 2 speciale 
feestelijke bijeenkomsten. Onze enthousiaste koks en vrijwilligers 
staan weer klaar om te kunnen beginnen. Inloop vanaf 11.00 uur en 
vanaf 12.00 kunnen ze weer lekkere maaltijd  verwachten. 
Al diegene die bij ons op de lijst staan voor het eetproject krijgen nog 
een persoonlijk schrijven waarmee ze zich op kunnen geven op welke 
dag we willen komen. Maar ook nieuwe gasten zijn welkom om de vernieuwde Eenhoorn te 
komen bekijken en mee te komen eten.   Wel even vooraf opgeven bij:  

Theo Wagenmakers   twagenmakers@home.nl  
  

of  tel. 0615585971 
Jac Linnemans  jaclinnemans@outlook.com
  

of tel. 0641416537 

 

Lunteren 
De meerdaagse reis in  januari 
was weer een geweldig succes 
We hebben van de deelnemers 
veel positieve reacties gekregen 
over ons verblijf in het zorghotel 
Bosgoed in Lunteren. Na de 
evalutie door de vrijwilligers is de 
wens uitgesproken om dit ook in 
januari 2021 weer te organiseren. 
We hebben voorlopig al een 
reservering daarvoor gedaan. In 
de nieuwsbrief van september 
komen we met meer informatie. 
 

Sjoelen bij KBO-Diessen 
In april willen we als KBO in de vernieuwde 
Eenhoorn 2 keren een Sjoelmiddag organiseren. 
Daarna gaan we kijken of er een werkgroep sjoelen 
gestart kan  worden. Alle materialen die we nodig 
hebben, zijn nog aanwezig van de vorige werkgroep. 
We starten een werkgroep als er minsgens 2 
personen zich opgeven om het te organiseren en als 
minstens 10 leden zich opgeven om mee te doen. U 
kunt zich nu al opgeven bij Jac Linnemans 
tel.013 5401497 of via kbo-diessen@hotmail.com. 
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