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Nieuwsbrief maart 2020 

 
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 14.00 uur op 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 
  KBO-Diner 18.00 uur De Gelegenheid Hilvarenbeek 
Ma 23 Kaarten: om 19.30 uur in De Eenhoorn 
 
APRIL 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
Ma 6 Inloopspreekuur  computer 13.30 uur Elckerlyc  
Ma 13 Bingo 14.00 uur in de Eenhoorn 
Di 14 KBO-Diner 18.00 uur bij Kook-genoten Hilvarenbeek 
Di 21 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
Datum natuurwandeling wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief 
 

    KBO-Diner 

Op woensdag 18 maart zijn we welkom bij De Gelegenheid in Hilvarenbeek. 
Aanmelden bij Fam. Snelders 013-5051403 of info@degelegenheid.nl 
 
Op Dinsdag 14 april zijn we welkom bij Kook-genoten in Hilvarenbeek. 
Aanmelden bij dhr. H. Worms  013 5055846 of info@kook-genoten.nl. 
Thema: Asperges  

 

6KV 

Eind mei start een 3-jarig project met dit vervoer voor scholieren, toeristen 
en vrije reizigers. Hiermee hoen we de leefbaarheid en bereikbaarheid te 
vergroten. 
 

Informatiebijeenkomst 
woensdag 11 maart 2020, aanvang 19.30 uur in Elckerlyc.  Informatie en 
aanmelden Ad Broeders via e-mail adenlenibroeders@kabelfoon.nl of 
telefonisch 06 539 335 72. 
 

Autisme 

Op dinsdag 31 maart as. wordt er in CC Elckerlyc in Hilvarenbeek de 
autisme-avond ‘Prikkels! Over-leven met Autisme’ georganiseerd. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.autismebewust.nl. Bestel via 
www.elckerlyc.nu één of meerdere entreekaarten à 1 euro. Eén kop 
koffie of thee is gratis.  
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Museumbus 

Op 18 mei kunnen we als KBO-Leden weer met de museum bus naar een 
museum. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover. 
 

Het abonnement van KBO-Diessen is in 2020 € 22,50. Eind mei zal dit, als u daarvoor 

toestemming hebt gegeven, automatisch van uw rekening worden geboekt. 

 

Samenwerking KBO HEB en KBO-Diessen 

met Contour de Twern. 

Basiscursus voor vrijwilligers werkzaam in 

het sociale domein in Hilvarenbeek. 

Vrijwilligers zijn binnen zorg en welzijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn als buurtondersteuner bij een welzijnsinstelling, als maatje bij iemand thuis of 
als cliëntondersteuner/ouderenadviseur/belastingadviseur bij de KBO. Ben jij vrijwilliger in de zorg 
of welzijn? Dan is deze cursus heel geschikt voor jou!  

Inhoud 
De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten waarin de ‘verbinding’ tussen de vrijwilligers van de KBO 
en die van Contour de Twern centraal staat.  
 De  thema's zijn voor iedereen herkenbaar, o.a.:   -Actief luisteren en signaleren     

-Grenzen stellen 
-Positie als vrijwilliger    
-Normen en waarden 

Je krijgt informatie aangereikt over bovenstaande onderwerpen en wisselt hierover van gedachten 
met mede-cursisten.  

Waar en wanneer 
De cursus wordt tweemaal gegeven in 2 dagdelen. 

Een cursus in de middag van: Maandagmiddag 9  en 16 maart van 13.30 uur tot 16.00 uur 
Een cursus in de avond van:    Woensdagavond 15  en 22 april van 19.30 uur tot 22.00 uur 
Cursus wordt gegeven in het kantoor van Contour de Twern, Vrijthof 11 Hilvarenbeek. 
Aanmelden bij: Ad Broeders via e-mail adenlenibroeders@kabelfoon.nl of telefonisch 06 
539 335 72 met vermelding van de middag of avondcursus 
 

 

Koersbal → In de vorige nieuwsbrief stond hierbij een fout n.l. Sjoelen 

Koersbal bij KBO-Diessen 
In april willen we als KBO in de vernieuwde 
Eenhoorn 2 maal een koersmiddag organiseren. 
Daarna gaan we kijken of er een werkgroep koersbal 
gestart kan  worden. Alle materialen die we nodig 
hebben, zijn nog aanwezig van de vorige werkgroep. 
We starten een werkgroep als er minstens 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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ZANGERES & THEATERMAKER MARIECHRISTIEN: MET KORTING naar ‘EUROVISION 2020’ 

Op vrijdag 24 april a.s. aanvang 20.15u is er een uniek muziekspektakel van zangeres Marie-

Christien in Partycentrum Hercules in Diessen. Deze voorstelling kunnen de leden van onze 

vereniging met korting bezoeken. Met uw kbo-ledenpas betaalt u (en eventuele introducee) € 6.00 

p.p. in plaats van € 7.50. 

ZANGERES & THEATERMAKER BRENGT: ‘EUROVISION 2020’ 

Het Eurovision Songfestival in 2020 naar Nederland! Marie-

Christien brengt in dit unieke meezingspektakel samen met u ruim 

60 jaar songfestival – hits weer tot leven. Kent u ze nog? De 

teksten verschijnen en... meezingen maar!!  Onder het motto: ‘Niets 

moet, alles mag’ wordt het genieten van de eerste tot de laatste 

minuut. Tussendoor haar eigen Songfestival – verhaal.  

Zó kenmerkend... zó uniek... zoals alleen zij dat kan!  

RESERVEREN VIA  www.mariechristien.nl  of 0413 274250. 

PARTYCENTRUM HERCULES, VRIJDAG 24 APRIL, AANVANG 20.15U  

 
Gratis je verkeerskennis opfrissen? 

Hoe zorg je dat je mobiel blijft? In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek en in samenwerking 
met de lokale seniorenverenigingen organiseren we een aantal opfriscursussen verkeerskennis 
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 (je wordt beide dagen verwacht): 

Dinsdag 19 en 26 mei 2020 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Diessen 

Woensdag 18 en 25 november 2020 tijdstip 9.30 – 11.30 uur in Hilvarenbeek 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Hilvarenbeek 

en is dit iets voor jou?  Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via 

onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.  

www.vvn.nl/opfriscursushilvarenbeek   Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 

 
Jaarvergadering KBO-Diessen  2020 → 

vrijdagmiddag 13 maart  
bij Den Horst op Haghorst. 

Het uitnodigingsboekje heb je vorige week 

apart ontvangen. 

Omdat Diessen dit jaar 1650 jaar 

bestaat willen onze 

jaarvergadering 2020 een speciaal 

Diessen 1650 tintje geven. 

 

 foto jaarvergadering 2019 
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Computernieuws 
Cursussen voor  tablet, 

smartphone en computer 

 

Er zijn nog een enkele plaatsen vrij. 

In de vorige nieuwsbrief is dit al aangekondigd. Begin april starten we bij voldoende belangstelling, 

de cursussen voor PC, tablet en telefoon.  

1. Donderdag 2 april  start de cursus Computer met Windows 10. (7 lessen) 

2. Dinsdag 7 april start de cursus iPhone en iPad, apparaten van het merk Apple. (5 lessen) 

3. Maandag 6 april start de cursus voor Android tablet en telefoon. (5 lessen) 

Merken met Android zijn b.v. Samsung Lenovo, Huawei; bijna allemaal behalve Apple 

(maandag 13 april en maandag 27 april zijn  geen cursusdagen). 

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

Janus Plasmans, v.d. Lindenstraat 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  

U kunt ook een e-mailtje sturen naar bovengenoemde adressen met de volgende gegevens: 

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

Vitaliteitsdagen 2020 

Vrijdagmiddag 27 maart Haghorst Den Horst 
Woensdagmiddag 8 april Esbeek gymzaal 

Zie bijgaande info 
Deze info wordt op Haghorst apart 

 bij alle adressen rondgebracht. 
 

Reisprogramma 2020 
Zondag 10 mei 2020:  7 daagse 

vakantiereis naar Tarrenz in Oostenrijk. 
 

Dinsdag 26 mei 2020: dagreis naar de 

Duitse stad Kleve met vooraf een 

bezoek aan een kippenfarm. 
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