10
maart 2019

Programma na de pauze

Algemene
Leden
Vergadering

Misschien dat u zelf voorkomt in het boek over de Beekse
sportgeschiedenis waarover Hein Kanters na de pauze vertelt. Omdat de
leden van de KBO tot de grondleggers van de Beekse sport behoren,
biedt Hein Kanters het boek tegen kostprijs aan.
In de blik op de toekomst van Jan de Dood komt u zeker voor want hij
vertelt over ons leven in een wereld vol uitdagingen. Uitdagingen waar
we niet altijd een helder antwoord op hebben. Vandaag kijken we naar
een aantal van die uitdagingen die ons allen, zeker ook de ouderen in
onze samenleving, gaan raken. Hoe zit het bijvoorbeeld met ons
pensioen, met onze zorg. Hoe groot zijn de uitdagingen eigenlijk echt, en
zien we al mogelijke oplossingen voor toekomstige problemen? Kortom:
hoe zijn we gekomen waar we nu zijn, en hoe gaan we verder?

Indrukwekkende tentoonstelling
Excursie
Grutje
25 mei 2019
10:00-12:00 uur

Boerderijmuseum GRUTJE is één van de 7 musea in de gemeente
Hilvarenbeek. Het gemengde bedrijf van vroeger is één van de
onderwerpen die aan bod komen. Er zijn werktuigen en gereedschappen
te zien die vroeger ter plekke en in de streek gebruikt werden.
Jack de Kort, Grutje was zijn overgrootmoeder, kan er boeiend over
vertellen. Zeker wat het boerenleven in de oorlogsjaren betreft. Het
indrukwekkende levensverhaal van Grutje toont aan hoe zwaar het eerste
kwart van de vorige eeuw was.
Grutje woonde vanaf 1918 op deze koopboerderij. Zij werd geboren in
1862 in Biest-Houtakker. Op 43-jarige leeftijd overleed in 1905 haar man.
Zij bleef achter met 8 kinderen. Als weduwvrouw moest zij alleen de kost
verdienen. Filmbeelden en foto’s over beide wereldoorlogen en de tijd
hierna tonen aan hoe moeilijk Grutje het had om brood op de plank te
krijgen. Het vee, de akkerbouw, het primitieve werktuig, het was voor haar
dag en nacht werken. De boeiende verteltrant van Jack de Kort versterkt
het hele verhaal.
Boerderijmuseum van Jack de Kort Groot Loo 9, Hilvarenbeek
Deze excursie wordt u gratis door de KBO aangeboden, ook voor niet
leden. U moet zich wel aanmelden bij:
Stan Meijer: stanenmarijke@gmail.com 013 - 505 25 81
Ad Vugts : aahvugts@caiway.nl
013 - 505 21 26

Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?
kboheb@gmail.com

www.kbo-hilvarenbeek.nl

