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Fietstochten van Louis van Hest                                  

Op woensdag 16 januari 2019 vertelt, onze dorpsgenoot, Louis van Hest, 
in het cultureel centrum  de Elckerlyc, in de Ensemblezaal, over zijn 
avontuurlijke fietstochten naar onder andere Marokko en de Balkan.        
De lezing van Louis begint om 19.30 uur met een kop koffie met iets erbij. 
Als u erbij wil zijn, maak dan zo spoedig mogelijk € 5,00 over  aan de 
penningmeester van de KBO:  IBAN nummer: NL05 RABO0 1223 00 378, 
onder de vermelding van “lezing Louis van Hest”.  Louis is een boeiende 
verteller en hij zal zijn verhalen omlijsten met aansprekend beeld-
materiaal. Schrijf u zo snel mogelijk in door het overmaken van € 5,00.                                   
Stan Meijer: 0135052581    stanenmarijke@gmail.com                                   
Ad Vugts:     0135052126    aahvugts@caiway.nl 

Jan Naaijkens 100 jaar                                                                                                                                  
Op dinsdagmiddag 5 februari 14.00 uur organiseert de KBO in 
samenwerking met de bibliotheek een muzikale voorleesmiddag.  
Zondag 10 februari 2019 is het 100 jaar geleden dat Jan Naaijkens werd 

geboren.   Een man die heel veel voor de 
Hilvarenbeekse en Brabantse cultuur betekend heeft. 
Alle reden om nog eens speciale aandacht aan zijn 
werk te geven. We doen dat met muzikale 
voorleesmiddagen.   

Aan de hand van het werk van Jan Naaijkens gaat 
voorlezer Michiel van der Sanden - zeker voor 
ouderen herkenbare - beelden oproepen uit de tijd en 

van de omgeving waarin Jan is geboren en getogen.                                  
Dat alles wordt omlijst met de muziek van het trio H2M.  Meezingen mag! 
Toegang gratis zaal open om 13:30 

Hulp bij aanvragen WMO bij de gemeente                                                                                                                                                                                                                                                            
Wilt u een aanvraag doen, is er iets nodig dat u kan helpen, 
huishoudelijke hulp of hulpmiddelen?  
De KBO heeft mij in de gelegenheid gesteld om mijzelf over dit 
onderwerp goed te informeren. 
U kunt altijd een voorgesprek met mij aanvragen, zodat ik u kan helpen in 
WMO land, bij de aanvraag, en bij de bepaling wat u nodig heeft. 
Eventueel kan ik ook bij het keukentafelgesprek met de gemeente 
aanwezig zijn. Het is wat u wilt.  
Bel me gerust. Alles wat u mij vertelt is vertrouwelijk.  
Ineke van Loon- tel. 06-20040799 
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