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Algemene Leden Vergadering / Dag van de Ouderen 
 
Geachte leden, 
Het bestuur van KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker nodigt u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering / Dag van de Ouderen 

op woensdag 14 oktober of vrijdag 16 oktober 2020 in cc Elckerlyc. 
Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur 

Verplichte schriftelijke aanmelding vóór 5 oktober 2020 
Namens het bestuur: Cees van Hoof (voorzitter)  
                                Liesbeth Noordermeer (secretaris) 
 
AGENDA 
1.  Opening door de voorzitter 
 2.  Notulen Algemene Leden Vergadering 27 maart 2019 

(Verslag is geplaatst op onze website.) 
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 4.  Jaarverslag 2019 
 5.  Financieel verslag 2019 en begroting 2020 
 6.  Decharge van het bestuur op voorstel van de kascommissie en 

benoeming nieuw lid kascommissie 
 7.  Vaststelling contributie 2020 
 8.  Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar:  Cees van Hoof 
Kandidaten:     Cor Vennix en Annie van de Wouw 
Het bestuur stelt voor om Cees van Hoof te herbenoemen. 
Het bestuur stelt voor Cor Vennix en Annie van de Wouw als nieuwe 
bestuursleden te benoemen. 
Leden hebben het recht om tegenkandidaten voor te stellen. 
Dit dient door tenminste 5 leden gezamenlijk, schriftelijk te worden 
gedaan bij de secretaris; de uiterste aanmelddatum hiervoor is 13 
oktober 2020        

9. Jubilarissen    
10.  6Kernenvervoer 
11.  Presentatie vernieuwde website 
12.  Rondvraag en sluiting. 
 

     ± 14:30-15:00 u. Pauze 

 
15:00 u.   
                                   Muzikaal entertainment Gerry van Houtert 

De enige nog optredende Heikrekel! 

± 16:30 u. Afsluiting. 
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Activiteiten KBO Hilvarenbeek 
 
Yoga 

Met ingang van 7 oktober gaan wij onze yoga oefeningen weer in Elckerlyc 

houden. De tijd blijft hetzelfde: 11.15 uur. 

Bingo 

Ondanks de corona kunnen wij toch onze bingomiddagen organiseren. 

Die houden we zoals gebruikelijk in Elckerlyc. Omdat we voorlopig geen 

koersbal spelen, proberen we enkele keren meer de bingo te organiseren. De 

volgende data liggen vast. Deze kun je noteren. 

We beginnen op dinsdag 13 oktober. Daarna woensdag 28 oktober, dinsdag 17 

november en woensdag 9 december. 

Tai chi 

De tai chi blijven we buiten doen, zolang we met de corona te maken 

hebben. De lessen zijn op de jeu de boules banen in de Veldhoven. Aanvang 

9.00 en 10.15 uur. Bij slecht weer gaat het niet door. 

Jeu de Boules 

We houden op dinsdag 27 en donderdag 29 oktober een onderling toernooi 

waarbij enkele prijsjes zijn te verdienen. We beginnen beide dagen om 13.30 

uur te spelen, en men dient zich vooraf op te geven. De mensen die de 

afgelopen tijd op dinsdag hebben gespeeld spelen op dinsdag en die van 

donderdag op donderdag.  Dit i.v.m. de corona. Opgave: uiterlijk 22 oktober 

bij de banen. Omdat het koersbal niet doorgaat spelen we deze 

wintermaanden door als het weer het toelaat. 

 
KUNST en KERST 

Er wordt intussen weer gewerkt aan het plannen van 2 bijeenkomsten in 

november en december, verzorgd door Dhr. Jacques Heeren, met het thema 

Kunst en Kerst. Het gaat daarbij over diverse kunstuitingen rondom het 

kerstverhaal.  

U begrijpt natuurlijk wel dat we graag op voorhand willen weten hoeveel 

mensen interesse hebben en deze bijeenkomsten willen bijwonen. Dat maakt 

de organisatie iets gemakkelijker want wij moeten, samen met Elckerlyc, 

rekening houden met veranderende regels. Daarom willen wij graag dat U op 

voorhand aangeeft geïnteresseerd te zijn, later kunt U zich dan definitief 

aanmelden. 

Interesse graag doorgeven middels ’n mailtje naar cptvennix@gmail.com  

 

 

 

mailto:cptvennix@gmail.com
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KERSTVIERING??? 

Onze Kerstviering is sinds jaar en dag een van de belangrijkste evenementen 
waar steeds heel veel mensen aan deelnemen, ’n hele mooie en ook 
belangrijke ‘traditie’. Natuurlijk is het onze intentie om daar mee door te 
gaan. Maar……gezien het huidige corona-verhaal is er wel sprake van een 
groot aantal onzekerheden. Toch zijn we al met verschillende mensen en 
instanties in gesprek, samen zoekend naar een mogelijke organisatie en 
invulling, rekening houdend met de vele coronaregels. Een extra probleem is 
natuurlijk dat nu niet duidelijk is hoe die regels over enkele maanden zullen 
zijn en in hoeverre we daar op het laatste moment nog positief op in kunnen 
spelen.  
Wij beseffen natuurlijk dat heel veel mensen zich zorgen maken over de 
laatste ontwikkelingen en zich bewust zijn van de risico’s die men loopt. Wij 
merken dat binnen de KBO heel duidelijk bij de organisatie van voornamelijk 
de ‘binnen’ activiteiten; bij dit soort momenten in Elckerlyc wordt strikt 
gehouden aan de bekende voorschriften en dat maakt het alleen maar 
moeilijker bij organisaties gericht op de grotere groepen deelnemers. 
Dus toch nog even…….het is op dit moment niet zeker of het kan, of het mag 
en of het mogelijk is er samen iets moois van te maken. Maar we blijven 
werken aan verschillende scenario’s en gaan proberen met Kerst iets moois 
voor U te regelen.  
Om een idee te krijgen hoe het met de interesse is zouden wij het prettig 
vinden als U dat middels dit strookje, vóór 10 oktober, zou willen aangeven. 

Interessestrookje Kerstviering 2020  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik/Wij ……………………………………………………………………………..wil/willen langs deze 
weg graag aangeven dat ik/wij, ondanks alles, toch geïnteresseerd ben/zijn 
in ’n mogelijke KBO KERSTVIERING december 2020 
Deze strook graag vóór 10 oktober 2020 inleveren bij: 
Liesbeth Noordermeer, Vrijthof 6 of Ineke van Riel, Vinkenslag 6         
Mailen kan ook naar secretaris@kbo-hilvarenbeek.nl 
 
Driegangen diner 
Woensdag 18 november is de eerstvolgende keer dat we weer gezellig samen 
kunnen gaan eten: Boshuys Klein Utrecht 
Reserveren: Rob & Roxane, 013 5169987, info@boshuyskleinutrecht.nl  
Aanvang: 18:00 uur, € 18,--  Excl. drankjes. 
In geval van verhindering graag ook even een telefoontje naar het restaurant. 
 
In oktober is er helaas geen driegangendiner! 
  

mailto:secretaris@kbo-hilvarenbeek.nl
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Biljarten bij KBO Hilvarenbeek 

Het biljartseizoen 2019-2020 is dit jaar abrupt geëindigd in maart vanwege de 

Corona uitbraak. Gelukkig zijn de omstandigheden thans zodanig dat wij de 

competitie voor het seizoen 2020-2021 weer konden starten op maandag 7 

september. Om de veiligheid en gezondheid van de spelers zo goed mogelijk te 

waarborgen hebben we een hygiëneprotocol opgesteld. Als iedereen zich houdt aan 

dit protocol, houden wij de kans op Corona besmettingen zo klein mogelijk.  
Vanaf 31 augustus hebben we de beschikking over drie biljarts op de nieuwe locatie 

in de bibliotheek. De opzet van de competitie is ongewijzigd; er wordt gespeeld in 8 

groepen verdeeld over 8 dagdelen (alle ochtenden en middagen in de week m.u.v. 

maandagochtend en vrijdagmiddag). Elke speler heeft even veel kans om zijn 

partijen te winnen, omdat iedereen speelt op basis van zijn eigen gemiddelde. Een 

partij wordt gespeeld over 20 beurten. Op vrijdagmiddag kan vrij worden gebiljart. 

Tevens is het mogelijk biljartles te krijgen van een ervaren speler. 

Met 98 deelnemers blijft het biljarten een succesvolle activiteit binnen KBO 

Hilvarenbeek. Wij hebben nog plaats voor een beperkt aantal KBO leden, die 

interesse hebben in biljarten. Zij kunnen zich melden bij Jan Leermakers 

(leermakers@hetnet.nl) of bij Piet van de Lindeloof (p.vd.lindeloof@outlook.com). 

Wij wensen iedereen veel succes en plezier tijdens het nieuwe biljartseizoen. 

Muziekeducatie: Operadag  

Namens de commissie Educatie organiseren wij dinsdag 10 november 2020  weer een 

Operadag o.l.v. Jan van den Eynden, docent van de Muziekcursus van de KBO in cc 

Elckerlyc. U begrijpt dat door de onzekere tijden vanwege de corona-crisis dit alles 

op voorlopige basis is. Het management van cc Elckerlyc kan, met in achtneming van 

alle corona-voorschriften aan maximaal 48 muziekliefhebbers een veilige plaats 

bieden in de grote zaal. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

Vanaf 9.45 u. ontvangst met koffie/thee. Daarna uitleg en vertoning van de Opera 

met een lunchpauze. U kunt zich aanmelden via e-mail ria.bonenkamp@outlook.com 

of telefonisch 013 – 5051345 . Graag zo spoedig mogelijk zodat ik een overzicht krijg 

van het aantal deelnemers. Deelname op volgorde van aanmelding. U krijgt binnen-

kort bericht wat betreft de kosten en ook welke Opera het wordt. 

 

Fiets-auto fotopuzzeltocht door Hilvarenbeek, Diessen, Baarschot en Esbeek. 
Noud van den Heuvel heeft 40 bijzonderheden langs de route gefotografeerd. 
De foto’s zijn o.a. van kunstwerken, historische gebouwen en gedenktekens, 
etc. Bij elke foto staat ook informatie betreffende de foto. De route is 24 km 
lang. Je kunt bij elke foto starten. Er zijn leuke prijsjes te verdienen. 
Ben je nieuwsgierig geworden ga dan naar de site: www.diessenheefthet.nl 
Je kunt alle informatie betreffende de tocht uitprinten of lezen op je tablet 
of telefoon.(Met auto foto’s 32 en 33 overslaan en met foto 34 verder gaan). 
Ook in kleur te koop voor € 1,50 bij het Infopunt en bij Peter Swaanen.  
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