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Nieuws vanuit het bestuur 

Vooraankondiging ALV / Dag van de Ouderen 
Op woensdag 29 september 2021 willen wij onze Algemene Leden Vergadering houden 

en tegelijkertijd de Dag van de Ouderen met u vieren. Wij willen u graag trakteren en 

daarom vragen wij u om zich vooraf aan te melden, zodat wij ervoor kunnen zorgen, 

dat er voldoende lekkers besteld wordt. U kunt zich via het aanmeldformulier in de 

volgende nieuwsbrief opgeven, maar dat mag ook  via e-mail of telefonisch.  

Hierover de volgende keer meer. 

Rabobank vaak gesloten 

Steeds vaker horen wij geluiden van mensen, die ons vertellen, dat zij vaak aan een 

gesloten deur komen bij de Rabobank. 

In de tijd van corona was de Rabobank helemaal gesloten en later is hij heel beperkt 

nog open geweest.  

Voortaan kun je in Hilvarenbeek alleen nog pinnen, waar voorheen de ABNAMRObank 

was. 

Ook geldstorten gaat niet meer lukken in Hilvarenbeek. 

Wilt u meer informatie hierover, kunt u terecht bij Rabobank Hart van Brabant in 

Oisterwijk, telnr. 013-5088100. 

 

Vervolg puzzel van blz. 4 
Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare 

mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 

strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 

in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 

35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste 

halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 

54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met 

doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere. 
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Activiteiten 
Nu onze activiteiten buiten weer gestart zijn, kunnen we weer nieuwe mensen 

gebruik laten maken van de activiteiten buiten. Binnen organiseren we voorlopig 

nog niets zolang de 1,5 meter gehandhaafd blijft. Zowel bij het jeu de boules als 

de tai chi kunnen zich nog nieuwe mensen aansluiten, We kunnen daar ook de 

afstand goed beheren. 

Reanimatie 
Het ligt in de bedoeling om een nieuwe reanimatiecursus te organiseren. Het gaat 

dan om een ochtend waarin de cursus wordt gegeven, zodat men hulp kan bieden 

indien nodig. De KBO heeft zelf een AED apparaat die bij de activiteiten aanwezig 

kan zijn indien mogelijk. Deze kan men altijd ophalen bij de Elckerlyc waar hij een 

vaste plaats heeft. Bij voldoende deelname zal de cursus medio september worden 

gegeven. Wil men de cursus volgen, graag contact opnemen voor 1 september met 

Paul Buiks tel nr. 0624430298. 

Educatie en Cultuur. 

Heel even zag het er naar uit dat we ook weer snel aan de gang konden met allerlei 

‘binnen’-activiteiten. Maar helaas veranderde dat beeld weer heel snel en nam het 

zelfvertrouwen gericht op ieders gezondheid niet echt toe. Nu lijkt het erop dat 

het weer iets stabieler wordt, maar om nu te zeggen dat we weer aan de slag 

kunnen………….Nee dus, nu nog niet want het risico is toch nog iets te duidelijk 

aanwezig. 

   

Natuurlijk willen we weer starten met allerlei leuke en interessante activiteiten 

zoals presentaties, cursussen, museumbezoek, muziek enz. We proberen in te 

spelen op nieuwe onderwerpen, veranderde situaties en vooral ook momenten van 

samenkomst. Nu zit er die mogelijkheid nog niet in, misschien dat het na half 

augustus verandert…..wie weet zal er dan weer sprake zijn van duidelijke 

versoepeling van de coronaregels. Als dat straks zo is, dan zullen we U snel op de 

hoogte brengen van die leuke, interessante momenten waarbij wij U graag zien 

verschijnen. 
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Cursus Filosofie 

Weet u het nog, dat we vol enthousiasme begonnen in februari 2020 aan een 

nieuwe cursus filosofie. 

Wat we ons toen niet konden indenken gebeurde. 

Het Covid-virus kwam ons land binnen en we kregen te maken met de inmiddels 

bekende maatregelen en aanpassingen. 

Daardoor waren we helaas na twee bijeenkomsten, al genoodzaakt te stoppen. 

Maar hopelijk komt het vertrouwde leven weer langzaam op gang en kunnen we 

stap voor stap onze activiteiten hervatten. 

De deelnemers van de cursus filosofie van februari 2020 krijgen als eerste de 

gelegenheid om de resterende zes bijeenkomsten alsnog bij te wonen. 

Voor hen gaan we -als de omstandigheden het dan toelaten- van start in oktober 

2021. Te zijner tijd krijgen die deelnemers nog een mailbericht over de precieze 

datum. De docenten Ingrid Aarts en Lucy Roodbol zijn dan ook weer in de 

gelegenheid de bijeenkomsten te hervatten. 

Een geheel nieuwe cursus filosofie gaat in het voorjaar van 2022 van start, maar 

daarover leest u tegen die tijd wel weer meer in de NIEUWSBRIEF van de KBO. 

Met een hartelijke zomerse groet, 

Els de Bruijn-van Oorschot / commissie educatie. Voor vragen of opmerkingen te 

bereiken: bruvano@caiway.nl of 0135054331 

Onafhankelijke cliëntondersteuners van de KBO 
Wanneer u hulp nodig heeft bij het doen van een aanvraag voor WMO of WLZ, kunt 

u deze altijd inroepen bij één van de cliëntondersteuners van de KBO-HEB. 

Zij kunnen u ondersteunen bij het invullen van de aanvraag, meekijken met wat 

voor mogelijkheden er zijn bij de gemeente en mee aan tafel zitten bij het 

keukentafelgesprek. 

Als u contact op neemt met de secretaris van de KBO, zorgt zij ervoor dat u in 

contact komt met een cliëntondersteuner. Haar telefoonnr. is 0613667152. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 

Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 

24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 

echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 

41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij 

een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen 

uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 

menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese 

vrouw 72 droombeeld. 


