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Een woordje van het bestuur
De afgelopen periode hebben we 
onze activiteiten 
vanwege de 
veranderd in ons dagelijks leven. Als we aan huis gebonden zijn, 
kunnen we niet naar activiteiten. Er zijn ook weinig contacten met de 
mensen in onze omgeving. En vaak zelfs zijn er weinig contacten met 
onze eigen familieleden.

Toch gaan de vrijwilligers d
nu ook weer 
Hilverbode zullen hiermee komen te vervallen.
Mocht de overheid ons meer ruimte geven in het uitoefenen 
van onze activiteiten dan berichten we 
Wij als bestuur staan te popelen om weer aan de slag te gaan 
en ons KOT te verlaten, maar alleen als onze veiligheid in acht 
wordt genomen.

Voorlopig za
Binnenkort komt het rooster van de restaurants 
nieuwsbrief te staan.
Voor nu een kruiswoordpuzzel op de achterkant van deze nieuwsbrief.
 
Het bestuur.
 
Activiteiten KBO Hilvarenbeek
Tijdens deze 
wekelijkse activiteiten stil
deskundigen.
en gefietst in groepsverband georganiseerd door de 
Ook het jeu de boulen 
dat verder uitpakt wachten we af.
voor je eigen veiligheid
reactie van de mensen hoort die er mee te maken hebben gehad 
je wel op. 
Bridge 
Het bridgeseizoen hebben we afgesloten
donderdag 3 september 
beginnen. 
Tai Chi en Yoga
Deze beide activiteiten wachten we in de maand mei nog even af wat 
het advies van de deskundigen is
kunnen organiseren.
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Een woordje van het bestuur 
De afgelopen periode hebben we de Hilverbode gebruikt om elke week

activiteiten bij u onder de aandacht te brengen.
vanwege de  uitbraak van het coronavirus. Hierdoor is er zoveel 
veranderd in ons dagelijks leven. Als we aan huis gebonden zijn, 
kunnen we niet naar activiteiten. Er zijn ook weinig contacten met de 
mensen in onze omgeving. En vaak zelfs zijn er weinig contacten met 
onze eigen familieleden. 

Toch gaan de vrijwilligers de ONS weer rondbrengen en ligt er 
nu ook weer  een nieuwsbrief voor u. De mededelingen in de 
Hilverbode zullen hiermee komen te vervallen.
Mocht de overheid ons meer ruimte geven in het uitoefenen 
van onze activiteiten dan berichten we u dat.

ij als bestuur staan te popelen om weer aan de slag te gaan 
en ons KOT te verlaten, maar alleen als onze veiligheid in acht 
wordt genomen. 

Voorlopig zal dat helaas nog niet mogelijk zijn. 
Binnenkort komt het rooster van de restaurants ook weer 
nieuwsbrief te staan. 
Voor nu een kruiswoordpuzzel op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Het bestuur. 

Activiteiten KBO Hilvarenbeek 
Tijdens deze coronaperiode liggen zoals jullie inmiddels weten al onze 
wekelijkse activiteiten stil. Wij volgen hierbij het advies van de 
deskundigen. Dat houdt dus voor ons in dat er niet wordt gewandeld 
en gefietst in groepsverband georganiseerd door de KBO

jeu de boulen dat gepland was, is voorlopig uitgesteld
dat verder uitpakt wachten we af. Houd je aan deze regels
voor je eigen veiligheid en ook de veiligheid van anderen.
reactie van de mensen hoort die er mee te maken hebben gehad 

seizoen hebben we afgesloten. De planning is dat we op 
donderdag 3 september indien mogelijk weer met het nieuwe seizoen 

Tai Chi en Yoga 
Deze beide activiteiten wachten we in de maand mei nog even af wat 

van de deskundigen is. Misschien dat we in juni nog iets 
kunnen organiseren. 
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ilverbode gebruikt om elke week 
onder de aandacht te brengen. Dit allemaal 

Hierdoor is er zoveel 
veranderd in ons dagelijks leven. Als we aan huis gebonden zijn, 
kunnen we niet naar activiteiten. Er zijn ook weinig contacten met de 
mensen in onze omgeving. En vaak zelfs zijn er weinig contacten met 

weer rondbrengen en ligt er 
De mededelingen in de 

Hilverbode zullen hiermee komen te vervallen. 
Mocht de overheid ons meer ruimte geven in het uitoefenen 

. 
ij als bestuur staan te popelen om weer aan de slag te gaan 

en ons KOT te verlaten, maar alleen als onze veiligheid in acht 

ook weer in de 

Voor nu een kruiswoordpuzzel op de achterkant van deze nieuwsbrief. 

coronaperiode liggen zoals jullie inmiddels weten al onze 
ij volgen hierbij het advies van de 

dus voor ons in dat er niet wordt gewandeld 
KBO. 

is voorlopig uitgesteld. Hoe 
Houd je aan deze regels! Het is 

en ook de veiligheid van anderen. Als je de 
reactie van de mensen hoort die er mee te maken hebben gehad pas 

e planning is dat we op 
indien mogelijk weer met het nieuwe seizoen 

Deze beide activiteiten wachten we in de maand mei nog even af wat 
dat we in juni nog iets 
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BELCIRKELS 
Het valt niet mee om maar binnen te blijven en bezoek te moeten 
missen. Maar bellen kan wel! En daarom is KBO
gestart met de zogenaamde 
In zo’n cirkel kunt u elkaar regelmatig bellen. Gewoon om te vragen 
hoe het gaat, om uw zorgen te delen of gewoon voor een praatje. Zo 
hoeven we de coronacrisis niet alléén te doorstaan. 
Hoe werkt het?
U geeft KBO-
delen met negen andere KBO
personen ontstaat; allemaal lid, dus wel zo veilig!
De spelregels
Die bepaalt u met elkaar! Als u meedoet, bent u binnen een paar 
dagen lid van een groepje van tien KBO
de nummers uit de lijst of iemand belt u. Hoe vaak u elkaar belt, 
bepaalt u samen. Er komt geen organisatie of ingewikkeld systeem 
aan te pas. Deelname is dan ook gratis, afgezien van uw gebruikelijke 
belkosten uiteraard.
Doe mee 
Inschrijven kan via: 
Niet handig met internet? 
Bel dan binnen kantoortijden met KBO
voor ondersteuning een van de bestuursleden van KBO H
 
             DE BELCIRKEL VAN KBO HEB

Wilt u liever met een “vertrouwd gezicht” bellen, dan kunt 
u voor een praatje ook terecht bij onze eigen 
bestuursleden: 
Cees van Hoof
Liesbeth Noordermeer
Wijnand Bles
Ad Broeders
Ineke van Riel
Paul Buiks
Piet Kuijpers
Cor Vennix
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BELCIRKELS  
Het valt niet mee om maar binnen te blijven en bezoek te moeten 
missen. Maar bellen kan wel! En daarom is KBO-Brabant eind maart 
gestart met de zogenaamde Belcirkels. 
In zo’n cirkel kunt u elkaar regelmatig bellen. Gewoon om te vragen 
hoe het gaat, om uw zorgen te delen of gewoon voor een praatje. Zo 
hoeven we de coronacrisis niet alléén te doorstaan. 
Hoe werkt het? 

-Brabant toestemming om uw naam en telefoonnummer te 
delen met negen andere KBO-leden zodat er een Belcirkel van tien 
personen ontstaat; allemaal lid, dus wel zo veilig! 
De spelregels 
Die bepaalt u met elkaar! Als u meedoet, bent u binnen een paar 
dagen lid van een groepje van tien KBO-leden. U belt gewoon een van 
de nummers uit de lijst of iemand belt u. Hoe vaak u elkaar belt, 
bepaalt u samen. Er komt geen organisatie of ingewikkeld systeem 
aan te pas. Deelname is dan ook gratis, afgezien van uw gebruikelijke 
belkosten uiteraard. 

Inschrijven kan via: www.kbo-brabant.nl/belcirkels  
Niet handig met internet?  
Bel dan binnen kantoortijden met KBO-Brabant: 073 
voor ondersteuning een van de bestuursleden van KBO H

DE BELCIRKEL VAN KBO HEB 
Wilt u liever met een “vertrouwd gezicht” bellen, dan kunt 
u voor een praatje ook terecht bij onze eigen 
bestuursleden:  
Cees van Hoof  tel. 06 5364 6275
Liesbeth Noordermeer tel. 06 1366 7152
Wijnand Bles   tel. 06 2027 6140
Ad Broeders   tel. 06 5393 3572
Ineke van Riel  tel. 06 1274 3966
Paul Buiks   tel. 06 2443 0298
Piet Kuijpers   tel. 06 5361 7981
Cor Vennix   tel. 06 4027 5996
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Het valt niet mee om maar binnen te blijven en bezoek te moeten 
Brabant eind maart 

In zo’n cirkel kunt u elkaar regelmatig bellen. Gewoon om te vragen 
hoe het gaat, om uw zorgen te delen of gewoon voor een praatje. Zo 
hoeven we de coronacrisis niet alléén te doorstaan.  

m en telefoonnummer te 
leden zodat er een Belcirkel van tien 

Die bepaalt u met elkaar! Als u meedoet, bent u binnen een paar 
leden. U belt gewoon een van 

de nummers uit de lijst of iemand belt u. Hoe vaak u elkaar belt, 
bepaalt u samen. Er komt geen organisatie of ingewikkeld systeem 
aan te pas. Deelname is dan ook gratis, afgezien van uw gebruikelijke 

Brabant: 073 – 644 40 66 of bel 
voor ondersteuning een van de bestuursleden van KBO HEB. 

Wilt u liever met een “vertrouwd gezicht” bellen, dan kunt 
u voor een praatje ook terecht bij onze eigen 

tel. 06 5364 6275 
tel. 06 1366 7152 
tel. 06 2027 6140 
tel. 06 5393 3572 
tel. 06 1274 3966 
tel. 06 2443 0298 
tel. 06 5361 7981 
tel. 06 4027 5996 
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We zouden met de Museum Plus Bus op stap gaan. Helaas is dat 
het heersende coronavirus momenteel niet mogelijk. Indien mogelijk 
gaan wij uw uitstapje op een later moment in 2020 inhalen.
Tot die tijd is het wel mogelijk om de musea online te bezoeken. De 
meeste musea hebben hun collectie gedigitaliseerd en gev
verschillende media mensen de mogelijkheid om online tours te 
volgen. Wij hebben een aantal online te bezoeken (partner)musea 
hieronder voor u op een rijtje gezet!
www.rijksmuseum.nl/thuis
www.rijksmuseumtwenthe.nl
www.openluchtmuseum.nl
www.noordbrabantsmuseum.nl/tour
www.vangoghmuseum.nl
U gaat met de muis op de regel van de website staan. Dan houdt u de 
toets Ctrl ingedrukt en klikt op de muis. Dan gaat de website open.
Als u dan de aanwijzingen volgt, kunt u een rondleiding door het 
museum maken.
Veel plezier!
 
Hartelijk dank!
De medewerkers van de 
chocolade voor alle zorg, die zij verrichten in deze moeilijke tijden. 
Dit wordt door de medewerkers zeer gewaardeerd.

Koninklijke onderscheidingen
Binnen onze KBO
onderscheiding
M. Petersen, Vendellaan 17, 5081 RX Hilvarenbeek 
van Oranje-Nassau.
Dhr. J. van de Pas, Akkerstraat 3, 5084 HL Biest
Orde van Oranje
Dhr. K. Naaijke
in de Orde van Oranje
Later dit jaar zullen zij de versierselen ontvangen.
We willen ze nu al van harte feliciteren!! 
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We zouden met de Museum Plus Bus op stap gaan. Helaas is dat 
het heersende coronavirus momenteel niet mogelijk. Indien mogelijk 
gaan wij uw uitstapje op een later moment in 2020 inhalen.
Tot die tijd is het wel mogelijk om de musea online te bezoeken. De 
meeste musea hebben hun collectie gedigitaliseerd en gev
verschillende media mensen de mogelijkheid om online tours te 
volgen. Wij hebben een aantal online te bezoeken (partner)musea 
hieronder voor u op een rijtje gezet!  
www.rijksmuseum.nl/thuis   
www.rijksmuseumtwenthe.nl  
www.openluchtmuseum.nl  
www.noordbrabantsmuseum.nl/tour  
www.vangoghmuseum.nl  
U gaat met de muis op de regel van de website staan. Dan houdt u de 
toets Ctrl ingedrukt en klikt op de muis. Dan gaat de website open.
Als u dan de aanwijzingen volgt, kunt u een rondleiding door het 
museum maken. 
Veel plezier! 

artelijk dank! 
De medewerkers van de Clossenborch zijn getrakteerd op heerlijke 
chocolade voor alle zorg, die zij verrichten in deze moeilijke tijden. 
Dit wordt door de medewerkers zeer gewaardeerd. 

Koninklijke onderscheidingen 
Binnen onze KBO-HEB zijn leden verrast met een koninklijke 
onderscheiding.  
M. Petersen, Vendellaan 17, 5081 RX Hilvarenbeek - 

Nassau. 
Dhr. J. van de Pas, Akkerstraat 3, 5084 HL Biest-Houtakker 
Orde van Oranje-Nassau.   
Dhr. K. Naaijkens, Jan van Dongenpad 10, 5081 MB Hilvarenbeek 
in de Orde van Oranje-Nassau.  
Later dit jaar zullen zij de versierselen ontvangen. 
We willen ze nu al van harte feliciteren!!
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We zouden met de Museum Plus Bus op stap gaan. Helaas is dat door 
het heersende coronavirus momenteel niet mogelijk. Indien mogelijk 
gaan wij uw uitstapje op een later moment in 2020 inhalen.  
Tot die tijd is het wel mogelijk om de musea online te bezoeken. De 
meeste musea hebben hun collectie gedigitaliseerd en geven via 
verschillende media mensen de mogelijkheid om online tours te 
volgen. Wij hebben een aantal online te bezoeken (partner)musea 

U gaat met de muis op de regel van de website staan. Dan houdt u de 
toets Ctrl ingedrukt en klikt op de muis. Dan gaat de website open. 
Als u dan de aanwijzingen volgt, kunt u een rondleiding door het 

zijn getrakteerd op heerlijke 
chocolade voor alle zorg, die zij verrichten in deze moeilijke tijden. 

 

zijn leden verrast met een koninklijke 

 Ridder in de Orde 

Houtakker - Lid in de 

ns, Jan van Dongenpad 10, 5081 MB Hilvarenbeek - Lid 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 
grote papegaai 19 Europeaan 21 
27 Europeaan 28 muzieknoot 30 
scheepsleuning 40 moerasvogel 41 
49 bijwoord 50 extra large 51 rund 
Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 
priester 66 Australische struisvogel 

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 
Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels bier 
voordat 20 straatje 23 spil 29 tragedie 
oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 
48 dierenpension 52 individualist 
etcetera 67 mobiele eenheid 69 

1    2  3  4 

    12      

14  15      16 

21          

25        26 

28      29    

  34  35    36 

    40      

  42        

48          

53        54 

57          

60    61    62 

    66  67    

70          
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 13  70  54  42  11  62  27  32 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 strik 16 
21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 
30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 33 plus 

41 een zeker iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 
rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 
reeds 60 bovenste dakrand 62 regel 63 stuk goed 

che struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 

muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 
Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 

tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 
vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 stoel 46 

individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 hemellichaam 
69 selenium.  

4  5      6  7  8  9  10 

        13        

16    17    18        19 

22    23            

26                27 

30      31      32    

36        37    38    39 

          41      

43  44    45  46        

49      50          

54      55          56 

58                

62        63    64    65 

        68    69    

      71          

32  37  

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het  

16 bedieningsloon 18 
overdreven 25 boom 26 kwast 

plus 34 vechtsport 37 
bijna nooit 48 kauwtje 
57 Nederlandse 

stuk goed 65 Bijbelse 
overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie.  

7 danig 8 gravin van 
alleen in zijn soort 17 motorpech 18 

bergweide 38 deel v.h. 
46 sierlijk 47 tamelijk 

emellichaam 64 via 65 

10    11  

    

19  20    

24    

27      

33    

39      

    

47    

51  52  

56      

59    

65      

    

    


