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Nieuws over wonen
Op 7 of 22 september jl. heeft namens de gemeente een informatieavond
‘Bouwen en wonen voor 55+ en senioren’ plaats gevonden.
Tijdens deze avond is door medewerkers van de gemeente toegezegd nog wat
aanvullende informatie te verstrekken.
Als bestuur van de KBO HEB willen wij u deze informatie niet onthouden.
Als u nadenkt over wonen als senior in de toekomst adviseren wij u de enquête
(punt 3) in te vullen en uw wensen kenbaar te maken.
De aanvullende informatie betreft:
1. Informatie omtrent de wachtlijst:
De wachtlijst dient om in aanmerking te komen voor bouwgrond
en/of nieuwbouwwoningen. Inschrijving op de wachtlijst kan via
onze website (www.hilvarenbeek.nl/ voor-bewoners/wonen-enbouwen).
2. Inschrijvingsnummer:
Indien u al ingeschreven staat maar u weet niet meer welk
inschrijvingsnummer u heeft, kunt u contact opnemen met Dennis
Elberts (d.elberts@hilvarenbeek.nl). Hij beheert de wachtlijst en
kan dit nummer voor u achterhalen.
3. De enquête:
De woonwens enquête. Hierbij vindt u de link naar deze enquête.
Uiteraard is het invullen van de enquête vrijblijvend, maar wij
stellen uw medewerking bijzonder op prijs.
Link: https://benvidosupport.nl/users/surveys/e1e1ffd8-38d7484c-8003-9bcffda6c004&companyRegistrationCode=987590905571-439f-ab29-27c57d856dbb
4. Er wordt nog een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
avond georganiseerd door Dhr. Aad van Leeuwen. Hierover ontvangt u nog
nader bericht.
Voor nadere informatie stuur een E-mail naar Ad Broeders
adenlenibroeders@kabelfoon.nl

Gezellig
samen eten

Driegangen diner
In verband met de afgekondigde coronamaatregelen zal er voorlopig geen
mogelijkheid zijn voor een driegangendiner.
Hopelijk komt er weer een tijd, dat we samen gezellig kunnen gaan eten.

Onafhankelijke cliëntondersteuners
Binnen KBO-HEB zijn 4 mensen opgeleid tot cliëntondersteuner.
Wanneer u ondersteuning wilt bij de WMO-aanvraag, kunnen zij u hierbij helpen.
Meer informatie vindt u op de website www.kbo-hilvarenbeek.nl
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Volop educatie bij KBO-HEB
Regelmatig verzorgen leden van de
educatiecommissie een excursie met altijd
een zeer ruime belangstelling. Het laatste
uitstapje rondom kunstenaar Andreas Schotel moest het met slechts veertien
deelnemers doen. Dit om aan de 1,5 meter regel te kunnen voldoen. Jammer
voor de noodgedwongen thuisblijvers want het museum en de Andreas Schotel
fietsroute waren erg boeiend.
Andreas Schotel leefde van 1896-1984. Hij woonde in Rotterdam, werd gelegerd
in Esbeek en verbleef nadien alle zomers in Esbeek omdat hij ervan genoot het
boerenlandleven vast te leggen in zijn talrijke etsen. Hij was een goed
observator.
Het Andreas Schotel museum bevindt zich in café Schuttershof, waar Jan
Smolders, onze prima gids, is geboren. Zijn ouders runden het café, wat nu van
de coöperatie is. Tot zes december dit jaar prijken veel tekeningen van bekende
en minder bekende Esbekenaren op de muren. Alle andere etsen, aquarellen en
tekeningen zijn te zien middels een uitgebreide PowerPointpresentatie.
Na de koffie en gebak in het ‘binnen museum’ ging de excursie naar ‘De
SCHUTTEL’, een houten boshuisje (2 bij 2 meter), waar Schotel in de zomer
verbleef met vrouw en vriendin.
Het ‘buiten museum’ leidde verder naar de vele andere sculpturen, van de hand
van Hannes Verhoeven, die zich liet inspireren door het werk van de kunstenaar.
De stilte en de beelden te midden van de prachtige omgeving zijn voelbaar. De
tocht eindigt bij ‘De Melkfabriek’ een houten koe in het weidse landschap waar
je doorheen kijkend de Esbeekse kerktoren ziet opduiken.
De Andreas Schotel fietsroute is meer dan de moeite waard.

Activiteiten
Wandelvoetbal
De eerste 2 bijeenkomsten in Biest- Houtakker zitten erop sinds we weer met
het wandelvoetbal zijn gestart. Vanwege de coronamaatregelen zijn we helaas
genoodzaakt om het even stil te leggen. Zodra het weer mogelijk is, gaan we
weer beginnen. Dames of heren die zich tot het spelletje aangetrokken voelen
en ook eens mee willen doen zijn van harte welkom. Ik kan het alleen maar
aanraden. Neem dan contact op met Paul Buiks 0624430298.
Alle andere activiteiten zijn voorlopig tot 10 november stopgezet i.v.m. de
coronavoorschriften. Wij houden ons daaraan, zeker omdat wij tot de
risicogroep behoren. Men kan wel wandelen of fietsen met max 4 personen,
maar houd onderling afstand. Ieder is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn doen
en laten. Houd de berichtgeving in de gaten.
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Geen Kerstviering dit jaar.
In de vorige Nieuwsbrief schreven we over de vraag of het mogelijk zou zijn de
traditionele Kerstviering ook dit jaar weer te organiseren voor onze leden.
Intussen hebben we, voor dat de corona-regels opnieuw werden aangepast, van
zo’n 50 mensen ’n reactie gehad op onze interessevraag. Dat gaf eigenlijk al aan
dat heel veel mensen het niet echt zagen zitten en zich duidelijk zorgen
maakten over het mogelijke gebeuren en daarom zich niet aanmeldden als
geïnteresseerde. In de vorige Nieuwsbrief gaven we al aan dat we geen duidelijk
beeld hadden van de mogelijke corona-regels tegen het einde van het jaar.
Intussen is dat dus echt veranderd en komen we tot de conclusie dat onze
Kerstviering, in deze vorm, dit jaar niet georganiseerd kan/mag worden. Dus
helaas…….we weten nu dat het niet kan, dat het zo niet mag. Toch blijven we
werken aan nieuwe ideeën want we willen ondanks alles proberen met Kerst iets
moois voor U te regelen. U hoort of leest hier beslist nog meer over.

Operadag
Zoals u wellicht al had verwacht gaat de geplande Operadag op dinsdag 10
november a.s. niet door, 44 muziekliefhebbers hadden zich aangemeld en
Jan van den Eynden had al een Opera uitgezocht.
Helaas maar het is niet anders. Zodra er wijzigingen komen in de mogelijkheden
om toch weer iets te organiseren in cc. Elckerlyc zullen wij dit natuurlijk
onderzoeken en U daar zo spoedig mogelijk van in kennis stellen.

GGD Gezondheidsmeter!
Hoe gaat het met ons?
Hoe gezond is Brabant? Daar komen we alleen
achter met jouw hulp. Als je de GGD
Gezondheidsmeter invult, help je de GGD en jouw
gemeente te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Want als we
weten hoe het met jou gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat.
De GGD Gezondheidsmeter vindt eens per vier jaar plaats. Met de uitkomsten
kijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van
inwoners te verbeteren. Begin september krijgen ruim 95.000 inwoners in onze
regio een brief van de GGD op de mat, met een uitnodiging om de vragenlijst in
te vullen. In de vragenlijst staan vragen over je gezondheid, wat je doet en hoe
jij je voelt. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst, je wordt hiervoor willekeurig
gekozen. Ook als je gezond bent is jouw deelname van groot belang. We hopen
dat je mee wilt werken aan het onderzoek. Heb je geen vragenlijst ontvangen?
Kijk dan vanaf 22 september eens op www.ggdgezondheidsmeter.nl!
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Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere
ster 13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19
kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27
rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret
36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42
voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51
vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60
kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch
nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman.
Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde
woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14
boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22
onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33
bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet
45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in
Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in
een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out.
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