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Nieuwsbrief april 2020 

 

Dit wordt een speciale nieuwsbrief deze maand. 
In maart  zijn alle activiteiten van KBO-Diessen 

en alle activiteiten in de Eenhoorn afgelast. 
We wachten af hoe het verder gaat! 

 
APRIL  →  geen activiteiten 
Mei   →  we verwachten nog geen activiteiten. 

 

KBO-Diner 

Geen KBO-diner in april en mei 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze vervelende corona tijd zijn er veel nieuwe initiatieven om de tijd wat aangenamer 
door te komen. 

 
 

KBO-Brabant heeft een Belcirkel -plan (zie de A5 bijlage). Aanmelden en je kunt door 9 
personen uit de regio gebeld worden of deze senioren zelf deze personen bellen. 
 
KBO-Diessen wil ( op verzoek) ook zo’n belcirkel maken, maar dan met senioren uit onze 
eigen 3 kernen.  

Meld je dan aan bij kbo-diessen@hotmail.com of 0135041497. 
 

Je moet dan wel toestemming geven dat wij je naam en telefoonnummer aan de andere 
senioren in jouw groep van 6 tot 10 senioren doorgeven. Dus als je het leuk vindt gebeld te 
worden of zelf senioren te bellen geef je dan hiervoor op. 
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PLUS in Diessen 
 
Als je hulp of vervoer nodig hebt, voor het 
boodschappen doen, laat het ons dan weten via  
kbo-diessen@hotmail.com of 013-5041497 
 

KBO-Diessen  
Fietsprogramma K.B.O. 2020 

Datum   Tijd Bestemming 

4-juni   13.00 uur  Mie Pieters Heukelom 

11-juni   13.00 uur  Rondje Oirschot 

18-juni   13.00 uur  Hollandershoeve Reusel 

25-juni  Lange tocht 10.00 uur  Loonse en Drunenseduinen 

      
2-juli   13.00 uur  Vessem 

9-juli   13.00 uur  Breehees Goirle 

16-juli   13.00 uur  Theetuin Spoordonk 

23-juli  Lange tocht 10.00 uur  Over de grens 

28-juli  Lange tocht 10.00 uur  Zomerschool Let op is Dinsdag 

      
5-aug  Lange tocht 10.00 uur  Zomerschool  Let op is Woensdag 

14-aug  Lange tocht 10.00 uur  Zomerschool  Let op is Vrijdag 

20-aug   13.00 uur  De Hilver en de Beerse 

27-aug  Lange tocht 10.00 uur  Wintelre Best 

      
3-sep   13.00 uur  Hooge en Lage Mierde 

10-sep   13.00 uur  Oerse hut  Vessem 

17-sep   13.00 uur  Poppel Aerle 

24-sep  Lange tocht 10.00 uur  Rondje Cartierheide 

Opmerkingen: 

Vertrekpunt altijd bij Hercules 

Veiligheidsvest aanbevolen niet verplicht. 

Deelname voor eigen risico. 

Van Oktober t/m April vertrekken we om 13.00uur bij Hercules. 
Bij lange tochten brood en drinken meenemen. Vertrek 10.00uur Hercules 
De zomerschool vertrekt niet bij Hercules en zijn tochten van 60km 

Vrijdag 16 Oktober Bedevaart Weebosch vertrek om 8.30uur. 

27 Augustus  afsluitend met een gezamenlijke maaltijd [eigen rekening] 

De leden van de fietscommissie 

Cor Plasmans  tel 013: 5042294 Janus Plasmans tel 013 5042294 

0610790368  06 46522444 
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Een aantal groepen hebben samen bij PLUS een bak geplaatst waar iedereen een leuke 

kaart, tekening en tekst in kan stoppen. Deze worden er elke week uitgehaald en naar 

personen gebracht waarvan wij denken dat die in deze moeilijke tijd welk een opkikkertje 

kunnen gebruiken. 

Bijna 100 kaarten zijn al rondgebracht. 
Welke 7 actieve groepen uit onze kernen zie jij op deze kaart? 

 

Onderstaande reizen in mei gaan niet door  
Meerdaagse reis naar Oostenrijk  10 mei, 

 Museumbus  18 mei 

Dagreis 26 mei 

 
Ook het invullen van de belastingpapieren gaat dit jaar anders. 
Alle personen die zich opgegeven hebben zijn hierover gebeld. 

Wij gaan proberen om alles telefonisch af te werken. 
De betrokken personen krijgen dan een uitdraai op papier thuis in de bus. 

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, 
bellen we op om alles goed te kunnen verwerken. 

 

Het abonnement van KBO-Diessen is in 2020 € 22,50. Dit zal binnenkort, als u daarvoor 

toestemming hebt gegeven, automatisch van uw rekening worden geboekt. 

Het is leuk om te zien en te horen dat er in 

deze moeilijke corona-crisis zoveel spontane 

en leuke activiteiten worden ondernomen. 

Leuk en fijn om dat mee te maken. 
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Actie KBO-Diessen 

Bij onze laatste Lunteren reis in januari had 
Mien Vingerhoets een nieuwe activiteit. 

Na wat beginprobleempjes werd het al snel 
een heel leuke puzzelactiviteit. 

In deze gekke corona tijd is het goed om 
leuk bezig te kunnen zijn. 

Daarom bieden wij als KBO-Diessen deze 
activiteit aan. Hiermee kun je uren bezig 
zijn en als resultaat krijg je een mooie kaart. 
Diegene die deze uitdaging aan willen 
gaan, kunnen een kaart met onderdelen en 
handleiding halen bij Mien Vingerhoets 
Molenstraat 9B of bel 013 5041271 
 

 

Tip: 
Maak een 

mooie kaart 
en geef die 
aan iemand 

die deze 
leuke 

verrassing  
nu goed kan 

gebruiken 
 
 

MENSEN VERLEGGEN GRENZEN 

Soms weet ik niet meer wat ik wel kan zeggen  

maar ‘t is geen grap te leven met coroon!  

het is een hel wat ik je schroomvol toon 

en ook nog niet in woorden uit te leggen, 

 

maar vat wel moed, er zijn veel lieve mensen 

die werken nu zo hard, verleggen grenzen 
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