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Vanuit het bestuur 

 

Corona protocol KBO-Brabant: 

Voor de groep thuiswonende kwetsbare ouderen 

geldt dat sinds 1 juni groepsvervoer mag worden 

hervat en dat de dagbesteding en activiteiten 

maximaal opgeschaald mogen worden binnen de RIVM-richtlijn: 

- houd 1,5 meter afstand; 

- vermijd drukte; 

- was vaak je handen; 

- bij verkoudheidsklachten blijf je thuis; 

- ben je ook benauwd of heb je koorts dan blijven alle huisgenoten 

  thuis. 

 

Algemene ledenvergadering KBO-HEB 

Wanneer de maatregelen niet opnieuw aangescherpt hoeven te 

worden, willen we de ALV houden op woensdagmiddag 14 oktober 

2020.   

                    

Sportdorp Hilvarenbeek 

Na het succes van vorig jaar 

wordt dit jaar de 2e 

Nationale Sportweek in de 

gemeente Hilvarenbeek 

georganiseerd van 18 t/m 27 september 2020. 

Omdat veel mensen in deze tijd minder aan sport en bewegen hebben 

gedaan, zal de Nationale Sportweek ook voor alle leeftijdsgroepen 

zijn.  

 

Vier gangen diner 
          
In augustus is er geen vier gangen diner                                                                      
Dinsdag 15 september is de eerstvolgende keer dat we weer gezellig 
samen kunnen gaan eten: Auberge de Hilver 
Reserveren: M. van Dijk 013 5043051 
reserveringen@aubergedehilver.nl 
Aanvang: 18:00 uur, € 18,--  Excl. drankjes. 
In geval van verhindering graag ook even een telefoontje naar het 
restaurant. 
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Activiteiten KBO Hilvarenbeek 

Yoga 
Woensdag  5 augustus starten we weer met onze yogalessen. 
In verband met corona en de ruimte 1,5 meter onderling die we 
aanhouden, beginnen we nu in het gildegebouw van St. Sebastiaan aan 
de Roodloop, hoek parkeerterrein nabij de tennisvelden.  
Aanvangstijd blijft 11.15 uur. 

Walking Football 
Zaterdag 26 september gaan we in samenwerking met voetbalclub 
SVSOS uit Biest-Houtakker in het kader van de nationale sportweek 
walking football spelen. 
Mannen en vrouwen vanaf 55 jaar kunnen hieraan meedoen. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Plaats van handeling is voetbalveld De 
Stevort in Biest Houtakker. We beginnen om 13.30 en om 15.30 uur is 
de eindtijd. Afhankelijk van de deelname krijgt dit een vervolg. Men 
dient zich vooraf op te geven via mail uiterlijk 16 september bij 
ajmvandesande@zonnet.nl  of bij paulbuiks@hotmail.nl  

Tai Chi 
Onze tai chi lessen blijven we voorlopig buiten geven. Dit ook i.v.m. 
de afstand die we moeten handhaven. 

Biljarten 
Op 7 september zal de biljartcompetitie weer beginnen. Er zal dan 
met 3 biljarttafels gespeeld worden in de bibliotheek.  
Per dagdeel kunnen er 14 tot 16 biljarters aanwezig zijn. 
Nieuwe leden kunnen zich melden bij Jan Leermakers, 0615685103.  
De jaarlijkse bijdrage voor leden is €15,-, voor niet-leden €25,-. 

De   Andreas   Schotel   Fietsroute   . 

 
Op zaterdag 26 september 2020 fietsen wij de Andreas Schotel route 
in Esbeek onder leiding van een gids.  
Deze vertelt ons over de persoon Andreas Schotel die gedurende 60 
jaar, tijdens de zomervakantie, verbleef in de Schuttel in Esbeek. Hij 
woonde in Rotterdam.  
Wij starten om 10.00 uur in café  Schuttershof, bekijken het museum 
aldaar, drinken er koffie “met iets erbij” en krijgen uitleg over de 
persoon Andreas Schotel. Wij horen over de techniek van de 
etsdrukkunst zoals hij die toepaste. 

 
 

 

mailto:ajmvandesande@zonnet.nl
mailto:paulbuiks@hotmail.nl
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Hierna fietsen  wij  naar de Schuttel en bezichtigen zijn werkplek. 
Voorts rijden  wij langs de verschillende sculpturen  die in en rondom 
Esbeek staan en die gebaseerd zijn op de etsen van Schotel.  
Het belooft een interessante tocht te worden van ongeveer 3 uur. 

 
Start:  Zaterdag 26 september : 10.00 uur. 
Plaats: Café  Schuttershof,  Dorpsstraat 2,   
Esbeek. 
Kosten:  5 euro p.p. 
 
 

Inschrijving  is betaling:  NL05 RABO 01223 00 378 , t.n.v. 
penningmeester KBO Hilvarenbeek. 
Minimaal 15 personen, maximaal: 30 personen.  
Opgeven voor 21 september. 

Stan Meijer &  Ad Vugts. 

 

Behandelpaspoort 
Het behandelpaspoort is een handvat om na te denken en te praten 
over wat voor uw gezondheid op dit moment belangrijk is en wat uw 
wensen zijn als u ziek wordt. 
Het advies is om uw behandelwensen te bespreken met uw huisarts en 
mensen die dicht bij u staan. 
Uw wensen kunt u in het paspoort opschrijven. 
Voor meer informatie kunt u de website www.behandelpaspoort.nl  
bezoeken. 
 
Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord 

juridisch bestrijden 

Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 1.500 

miljard euro is de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch 

foute weg ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter wereld wordt 

vervangen door een onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het 

huidige pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een irreële 

rekenrente. Daardoor worden de pensioenen van gepensioneerden en 

de pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar niet geïndexeerd. 

Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het akkoord, maar ook 

een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten er 

wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging 

van 125.000 senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de 

belanghebbenden te beschermen. 

http://www.behandelpaspoort.nl/
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Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 
zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 
19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans 
lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 
slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 
bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en 
omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 
Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 
kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 
opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 
Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 
hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote papegaai 9 
laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 
effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 
35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 
land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 
vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 
bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe 
Testament 69 rund. 

 


