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                                                           Nieuwsbrief Mei 2022 
 
MEI 
Wandelen:  Iedere maandag vertrek om 9.30 uur bij de Eenhoorn 
Fietsen:  Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
   Alleen 4de donderdag vertrek om 10.00 uur bij Hercules 
Diamond Painting:   Iedere woensdag van 13.30 – 16.00 uur in de Eenhoorn 
Hutspotactiviteiten: Iedere woensdagavond 19.30-21.30 en vrijdagmorgen 9.30-11.30 in de Eenhoorn  
Do       12  Bedevaart naar Mariakapel de H. Eik, Oirschot 
Ma       16  Bestuursvergadering om 10.00 uur in de Eenhoorn  
Do       19  Hulpspreekuur om 13.30 uur in de Eenhoorn 
 

 
 
                                    DE  1E  DAGREIS 
Zoals u in de Nieuwsbrief van maart j.l. hebt kunnen lezen gaan wij op DINSDAG 17 MEI A.S., na een lange 
periode van niets tot weinig kunnen en mogen, onze 1e dagreis maken die we zelfs een koninklijke tocht mogen 
noemen. We rijden richting de Veluwe en hebben onderweg een stop voor koffie met gebak. Vervolgens gaan 
we naar Hoenderloo voor een heerlijke lunch. 

In de middag gaan we samen met een gids langs diverse koninklijke objecten zoals de Gedenknaald, de Grote 
Kerk, het standbeeld van Koningin Wilhelmina. Natuurlijk rijden we ook langs paleis ’t Loo en de gids zal u 
uitgebreid vertellen over het Huis van Oranje. Ook de kroondomeinen bij het kleine dorpje Hoog Soeren met 
prachtige uitzichten over de heidevelden en de heuvels wordt niet vergeten. 

De rondrit eindigt weer in Hoenderloo en daar heeft u de gelegenheid om nog iets te drinken (dit zit niet in de 
prijs van de reis) voordat we vertrekken om deze dagtocht af te sluiten met een heerlijk diner. 

De vertrektijd in HILVARENBEEK OP DE VRIJTHOF IS OM 08.30 U. en de bus staat er vanaf 08.15 U. en in 
DIESSEN KOMT DE BUS AAN OM 08.45 U. BIJ HERCULES. 

De prijs voor deze dagreis is € 68,00 p.p. en dit bedrag moet worden overgemaakt naar de penningmeester van 
de KBO Hilvarenbeek IBAN REKENINGNR. NL 05 RABO 0122300378 o.v.v. dagtocht 17 mei 2022. 

DINSDAG 10 MEI is de laatste dag om bovenstaand bedrag over te maken maar wacht niet tot de laatste dag 
WANT DE VOLGORDE VAN BETALING BEPAALT OF U MEE KUNT en daarom hoeft u zich niet meer aan te 
melden bij een van de onderstaande commissieleden.  

Wij hopen er met velen van u een mooie dag van te maken. 

De reiscommissie van de KBO-HEB en Diessen, 

Mevr. P. van Beurden, Mevr. I. Schepens, Mevr. R. Bonenkamp en Mevr. I. van Riel. 
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       KOERSBAL IN DE DIESSENSE EENHOORN   
    Maandag 6 en 20 juni  van 13.30 tot 15.30 uur. 
    Consumpties halve prijs. Wie wil meehelpen  bel 06 41416537 

 
Hutspotactiviteiten 
Nieuwe activiteit      Samen iets doen  Mag van alles zijn. 
Buurten, breien, kaarten, puzzelen, lezen, muziek luisteren,  
Woensdagavond (19.30 – 21.30) vrijdagmorgen (9.30 – 11.30) 
  

        Mei en juni  consumpties ½ prijs 
        We beginnen onze hutspotactiviteiten met Rummikub. 
        Wie wordt de Rummikubkampioen van de Eenhoorn? 
          Bij binnenkomst krijg je de spelregels. 
          Wie wil er meehelpen?  bel 06 41416537 

 
 

      

 

 

 

http://www.kbo-diessen.nl/


KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

 

3                           info op: www.KBO-Diessen.nl     email:kbo-diessen@hotmail.com 
  
 

                     ‘SENIORENDINERS’ 
Enthousiaste reacties van de horeca ondernemers om de 
draad weer op te pakken. De koks staan te popelen om u 
te verrassen met hun culinaire lekkernijen.  

Onderstaand ziet u waar, en de regels om te reserveren. 

  

   

VOOR MEI EN/OF JUNI KUNT U DEZE RESERVERINGEN MAKEN: 

Woensdag 18 mei: Kookgenoten – Hans Worms – 06 39205734 – info@kook-genoten.nl 

Woensdag 15 juni: In De Brouwerij – Mike Smeulders – 0135042079 – info@indebrouwerij.com 

 

AFSPRAKEN: 

    Senioren bellen/e-mailen direct met het restaurant om te reserveren en geven hun keuze 

    vis/vlees door.                 

    KBO noemt elke maand het restaurant in de nieuwsbrief. 

    Deelnemers betalen € 20,00 voor een 3 gangen menu (drankjes voor eigen rekening) in het    

    restaurant.                                           

    Reserveren minimaal 3 dagen van te voren. 

    Aanvang van het diner 18.00 uur, er wordt gebruik gemaakt van aanschuiftafels.     

                                                                                      

   

  

       Bedevaart naar de Heilige Eik  Oirschot     

                                          Op donderdag 12 mei                                                                                                            

                                                                                Met veel inzet en energie hebben wij  

    alsnog een viering kunnen organiseren.    

    Dirigent en het koor hebben een mooi   

    programma gemaakt in een heel kort 

    tijdsbestek….CHAPEAU! 

    Vertrek om 13.00 uur met de fiets bij 

    HERCULES. De autorijders gaan op eigen 

    gelegenheid. Aanvang is 14.30 uur. 

    Als afsluiting is er koffie met gebak bij  

    DE NACHTEGAAL. 
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mailto:info@kook-genoten.nl
mailto:info@indebrouwerij.com


KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

 

4                           info op: www.KBO-Diessen.nl     email:kbo-diessen@hotmail.com 
  
 

                      

                PUZZEL  MEI 2022…EEN  SUDOKU  DEZE  KEER…SUCCES! 

                 De winnaar van de april puzzel is Tiny Gosens – Past. Jurriënstraat 5 – Diessen.  

                                                                Attentie wordt bezorgd.                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                       

 

 

De oplossing van deze puzzel kun je sturen naar Henk Noordermeer: van den Elsenstraat 10, 5087 CB 
Diessen of mailen naar kbo-diessen@hotmail.com 
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  Terugblik op de algemene ledenvergadering van 22 april 2022 in  Den  Horst                                                   

 
Na de laatste ledenvergadering in 2019 konden we eindelijk dit jaar weer een ledenvergadering houden. 
De vergadering had, zoals gebruikelijk, een “zakelijk gedeelte” en een “amusementsgedeelte”. 
 
Wat betreft het zakelijke gedeelte, sprongen er twee punten uit: 
*Afscheid van Jac Linnemans en verkiezing van een nieuwe voorzitter. 
Jac kreeg voor zijn verdiensten veel lof toegezwaaid en bovendien een speld in goud/zilver van KBO Brabant.  
Tot nieuwe voorzitter werd Sjef van Roovert gekozen.  
Verder nam Ine Schepens afscheid van het bestuur en werden de overige bestuursleden herkozen. 
Daaruit volgt dat het bestuur nu als volgt is samengesteld: Sjef van Roovert (voorzitter), Pieke van Beurden 
(vice-voorzitter),), Henk Noordermeer (secretaris), Janus Hendrikx (penningmeester), Wilma Paulissen, Tine 
Paternotte. 
*Op de agenda stond ook “Toekomst KBO”.  
Daarbij werd aan de leden voorgelegd of er een nieuwe naam moet komen, en zo ja welke? Ook, hoe verder 
met de KBO en wat van de KBO wordt verwacht en welke nieuwe activiteiten opgezet zouden kunnen worden 
en hoe de KBO aantrekkelijker kan worden gemaakt voor senioren?  
Dat leidde tot een levendige discussie bij de leden en diverse suggesties; het bestuur zal de uitkomsten nog 
inventariseren en ermee aan de slag gaan. 
 
 
Het amusementsgedeelte bestond uit een fraai optreden van het Heuveltrio en daarna lekker eten en drinken 
en bijpraten. 
Al met al was het een mooie middag voor de ruim honderd aanwezige leden.  
 
 
Kostenbijdrage voor deelname aan de algemene ledenvergadering 
Een aantal leden heeft de bijdrage ad € 7,50 dubbel betaald, namelijk in 2020 en nu in 2022 opnieuw. Deze leden zijn bij 
het bestuur bekend en aan hen zal het teveel betaalde worden terugbetaald. 
Mogelijk zijn er ook leden die wel betaald hebben, maar niet aanwezig konden zijn op de jaarvergadering. 
Desgewenst kunnen zij voor terugbetaling terecht bij de penningmeester Janus Hendrikx, tel. 0620439199 of per e-mail aan 
kbo-diessen@hotmail.com 
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