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Vanuit het bestuur 

Algemene ledenvergadering KBO-HEB 

Wanneer de maatregelen niet opnieuw aangescherpt hoeven te worden, 

willen we de ALV houden op woensdagmiddag 14 oktober 2020.   

Dag van de ouderen 

Dit jaar is er geen aparte dag voor de ouderen. Dit wordt gecombineerd met 

de ALV op 14 oktober.                    
 

Senioren en veiligheid 

Maak het ze niet te makkelijk!  

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen 

regelmatig te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd 

mens telt voor twee. 

In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, 

genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het 

ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd 

over dit onderwerp.   

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die 

slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch 

slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden 

gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  

Wat kunt u in de maand september verwachten 

 In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 

 Elke week wordt een ander thema behandeld:  

o Week 36 (1/9 t/m 7/9     :    Meekijken bij pinnen 

o Week 37 (8/9 t/m 14/9)  :    Babbeltrucs 

o Week 38 (15/9 t/m 21/9) :   Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

o Week 39 (22/9 t/m 28/9) :   Phishing 

 Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie 

kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. 

Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden 

uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan 

het thema Hulpvraagfraude (week 38). 

 Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars 

gegeven, met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant 

worden de links naar deze webinars geplaatst.  

 Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid 

aandacht worden besteed aan de onderwerpen; 

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit 

onderwerp.  
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Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover 

praten? Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. 

Hiervoor kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert 

(emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u 

over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.  

 

 

 

 
 

Gratis je verkeerskennis opfrissen?  
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt 

blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer 

vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de 

Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van 

de gemeente Hilvarenbeek en in samenwerking met de lokale 

seniorenverenigingen organiseren we een aantal opfriscursussen 

verkeerskennis voor de ervaren automobilist. 

De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht): 
Donderdag 8 en 15 oktober 2020 tijdstip 13.15 – 15.30 uur in Diessen 
Woensdag 18 en 25 november 2020 tijdstip 9.15 – 11.30 uur in Hilvarenbeek 
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de 

gemeente Hilvarenbeek en is dit iets voor jou? 

Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via 

onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 

www.vvn.nl/opfriscursushilvarenbeek 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, 

indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM 

richtlijnen kunnen we je een online versie aanbieden) 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de 
locatiegegevens. 

 
Driegangen diner 
Dinsdag 15 september is de eerstvolgende keer dat we weer gezellig samen 
kunnen gaan eten: Auberge de Hilver 

 

mailto:emostert@kbo-brabant.nl
http://www.vvn.nl/opfriscursushilvarenbeek
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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. 

 
Activiteiten KBO Hilvarenbeek 

 

Bridgen 

Het bridgen gaat niet in september beginnen zoals we gewend zijn. In 

overleg met de leiding van onze bridgemiddagen is besloten om het bridgen 

niet op te starten. Er zitten toch te veel haken en ogen aan en het is niet 

zonder enig risico. Mede ook dat we allemaal tot de kwetsbare groep worden 

gerekend, hebben we besloten om in december 2020 te kijken hoe de 

coronasituatie is. Misschien kunnen we dan in januari starten met het 

bridgen. Dus is het voorlopig afwachten. 

Tai Chi 

De tai chi lessen worden vanaf heden buiten gegeven bij de jeu de boules 

banen in de Veldhoven i.v.m. het coronavirus. De les van Lizeth begint om 

9.00 uur en van Piet om 10.15 uur. Er kunnen zich nog steeds mensen 

aansluiten die er kennis mee willen maken. 

Wandelvoetbal 

Nogmaals een mededeling voor dames en heren die kennis willen maken met 

het wandelvoetbal dat op dit moment in opkomst is. De voetbalvereniging 

SVSOS uit Biest-Houtakker heeft de organisatie, met ondersteuning van de 

KBO, in handen. Daarom wordt er op zaterdag 26 september a.s. 

walkingvoetbal gespeeld op de velden van SVSOS in Biest-Houtakker.  

In het kort:  er wordt een kwart veld gebruikt. Men mag niet hard lopen, de 

bal moet laag blijven, en men mag geen lichamelijk contact hebben met de 

tegenstander. Dit zijn de voornaamste spelregels. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. Bij voldoende deelname krijgt dit een vervolg. De eerste mensen 

hebben zich inmiddels aangemeld. Als men zich geroepen voelt om kennis te 

maken met deze nieuwe sport, u bent van harte welkom. 

Graag vooraf aanmelden voor 16 september per mail: 

ajmvandesande57@gmail.com of bij paulbuiks@hotmail.com 

Plaats van handeling zaterdag 26 september op het sportpark De Stevort in 

Biest-Houtakker van13.30-15.30.uur. 

 

 

Yoga 

De yoga lessen zijn uitgesteld en beginnen nu op woensdagmorgen 2 

september in het gildegebouw aan de Rooploop, aanvang 11.15 uur. 

mailto:paulbuiks@hotmail.com
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Jeu de Boules 

Het jeu de boules gaat buiten door zolang de weersomstandigheden het 

toelaten. Het koersbal waarschijnlijk niet zal starten in november zoals 

gebruikelijk. 

Nationale sportweek 

De nationale sportweek wordt dit jaar gehouden 

van 18-27 september.  

Dat wil zeggen dat men ook met andere sporten 

kennis kan maken. Dit kan meestal kosteloos bij 

de verenigingen die zich aangemeld hebben voor 

de nationale sportweek. 

Er komt nog een programma, waarin men alle 

sporten, tijden etc. terug kan vinden.  

KBO-Heb is een van de deelnemers. 

 

Computernieuws…. In het kort. 
Enige tijd geleden hebben we met de programmamaker van de bibliotheek 

overlegd wat te doen met het computerspreekuur. Daarnaast hebben we ook 

de  mogelijkheden voor de computercursussen, die normaal in het najaar 

gegeven worden, besproken. 

Bij de toen flink afnemende virusactiviteit leek het haalbaar om, als die 

trend door zou zetten, in oktober of november te kunnen starten met het 

spreekuur. De vorm, aangepast aan de dan geldende richtlijnen van de RIVM 

en de invulling hiervan door KBO en bibliotheek,  gingen we nog bedenken. 

De cursussen worden verder nog uitgesteld tot ook hier ruimte voor zou zijn. 

De ontwikkelingen van de laatste weken zijn duidelijk minder positief en 

laten geen ruimte om op dit moment een plan te maken waar we over een 

aantal weken mee aan de slag kunnen. Da betekent dat er nog geen  datum 

vastgelegd kan worden waarop de spreekuren op de eerste maandag van de 

maand hervat worden.  

 

   

 

 

 



Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?  
      secretaris@kbo-hilvarenbeek.nl                 www.kbo-hilvarenbeek.nl 

 

 

 
 
 

  

5 
  september 2020 

In memoriam Janus Plasmans 

Dinsdag 14 april is dhr. Janus Plasmans onverwachts  

overleden. Ongeveer vijftien jaar was Janus de drijvende 

kracht achter de organisatie van de computercursussen 

van leercentrum Hilvarenbeek, opgericht op initiatief van 

de KBO’s van Diessen en Hilvarenbeek.  

Vele cursisten hebben hem ontmoet tijdens de lessen 

waar hij op zijn eigen rustige manier alles regelde wat 

nodig was. Ik weet dat we Janus geweldig zullen missen.  

 

 

 

Educatie en cultuur 
Ook wij zijn met de werkgroep Educatie/Cultuur bezig met de 

toekomst.......vooral gericht op de vraag... 

Hoe gaan we er voor zorgen dat er toch weer ruimte is voor leuke, 

interessante binnen/buiten activiteiten, optredens, lezingen, cursussen 

e.d.?  

Er zijn natuurlijk nog veel onzekerheden over de manier waarop we dat 

kunnen afstemmen maar met alleen maar stil zitten komen we gaan stap 

vooruit. We blijven dus  in contact, blijven nadenken over, zijn steeds weer 

op zoek naar nieuwe ideeën enz. enz.  

Wilt U daar in meedenken, dan zeker doen!   

Heeft U misschien leuke nieuwe ideeën, interessante voorstellen, nieuwe 

cursussen,  interesse in bijzondere lezingen of presentaties....geef dat dan 

gerust even door middels dit mailadres, cptvennix@gmail.com.   

Overleg binnen de werkgroep kan er dan zomaar toe leiden dat we vorm en 

inhoud kunnen geven aan Uw interesses. Bij voorbaat dank voor Uw reacties! 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cptvennix@gmail.com
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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. 
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. 

 
 
 
Ook leden kunnen zich opgeven voor de 

nieuwsbrief Ons Actueel 

Ons Actueel is voor iedereen die nieuws van KBO-Brabant wil 

volgen. De nieuwsbrief is met name bedoeld voor Afdelings- en 
Kringbestuurders en al onze relaties, maar ook leden kunnen zich 

uiteraard laten informeren. Men kan zich opgeven info@kbo-

brabant.nl. Op onze website staat onderaan de homepage ook een 
balk met de mogelijkheid om zich aan te melden. 
 
 
 
 
 


