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Activiteiten KBO-HEB 
Veel activiteiten zijn weer opgestart in juni. Dit zal zich nog verder gaan 
uitbreiden in de komende tijd. Met binnenactiviteiten, zoals de yoga, maar 
ook de handwerkgroep, zijn we nog voorzichtig.  We moeten steeds de 
anderhalve meter in acht kunnen blijven nemen. 
 
Sport en Spel 
Onze buitenactiviteiten zijn inmiddels weer hervat. We hebben gemerkt dat 
de mensen er wel aan toe waren. Bij onze eerste samenkomsten was er voor 
de deelnemers een kopje koffie ter kennismaking. Dit werd zeer op prijs  
gesteld. Nu de meeste beperkingen zijn opgeheven, kan men weer 2 maal 
komen jeu de boulen.  Al blijft het afstand bewaren wel van kracht bij alle 
buitenactiviteiten. Er zijn verschillende mensen afgevallen door ouderdom of 
het gebrekkig zijn. Daarom kunnen bij het jeu de boules zich nieuwe mensen 
aanmelden. Ook bij de andere activiteiten kunnen zich mensen aanmelden. 

Computeractiviteiten kunnen weer starten… (denken we) 
Met de verminderde corona beperkingen in het vooruitzicht ziet de wereld er 
anders uit. We denken de computeractiviteiten, welke de afgelopen jaren 
door KBO, Bibliotheek en Seniorweb zijn georganiseerd, weer te kunnen 
starten. 
Computerspreekuur 
Op maandag 2 augustus organiseren we het eerste computerspreekuur van 
het jaar. Het digispreekuur is altijd de eerste maandag van de maand van 
half twee tot half vier en wordt gehouden aan de leestafel in de bibliotheek. 
We starten zoals we in het verleden werkten. Iedereen is welkom met vragen 
over bediening van digitale apparatuur en werking van programma’s. Dat kan 
een computer, tablet, telefoon, of e-reader zijn. Neem, als het kan, uw 
toestel mee. 
Het adres van de bibliotheek is: Elckerlyc, Achter 't Raadhuis 2, 5081BA 
Hilvarenbeek 

Cursus 
In oktober start de in maart 2020 afgelaste cursus “Wat te doen met 
foto’s van telefoon, tablet en fototoestel?”. Mensen die zich 
toen hebben opgegeven krijgen een mailtje en hebben voorrang. 
Als er nog ruimte is voor nieuwe aanmeldingen, leest u dit in één 
van de volgende nieuwsbrieven.   
 
 

 

 

 

Corona veiligheid !!! 
Bij alle activiteiten houden we ons 
zo goed mogelijk aan de dan 
geldende corona maatregelen. 
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Reiscommissie  KBO-HEB  en KBO Diessen 

Langzaam aan gaan we weer  OPEN  en kan de reiscommissie de komende tijd 

bekijken wat er wellicht in september/oktober mogelijk is om een dagreis te 

gaan organiseren.                                                                                     

Heel belangrijk is natuurlijk dat de besmettingscijfers laag blijven en of er 

nog maatregelen van kracht blijven  waar rekening mee gehouden moet 

worden. Op vrijdag 18 juni j.l. is  bij de persconferentie aangegeven dat er 

op vrijdag 13 augustus a.s. bekend wordt gemaakt of ook de 1 ½ meter 

afstand los gelaten kan worden en dat is voor de reiscommissie heel 

belangrijk om dan duidelijkheid te kunnen krijgen wat betreft de 

groepsgrootte.                                                                                                     

Wij als commissie vinden het heel fijn dat er, na zo’n lange periode , die 

voor veel mensen erg onzeker en ook eenzaam is geweest, iets te kunnen 

gaan organiseren zodat er weer ergens naar uitgekeken kan worden.          

Het streven is om in de Nieuwsbrief van augustus a.s. de datum en de 

reisbestemming bekend te kunnen maken.  

De reiscommissie,                                                                                  

Mevr. P. van Beurden, Mevr. I. Schepens, Mevr. R. Bonenkamp en Mevr. I. van 

Riel. 

Zondagse ontmoetingen 
Tijdens de Zomerschool  gaan de Zondagse Ontmoetingen weer van start. 
Jullie zijn dan weer van harte welkom in het Open Huis in Hilvarenbeek      
op 15 augustus 2021 vanaf 13.30 uur. 
Van 14.00 tot 16.00 uur gaan we er een gezellig samenzijn van maken. 

Het is al bijzonder dat deze ontmoetingen weer "live" kunnen plaatsvinden. 
Contactpersoon is bep.hagenberg@live.nl 

 

PLATFORM ACTIEF HILVARENBEEK GELANCEERD 

Met gepaste trots maken we hierbij bekend, dat het nieuwe platform “Actief 

Hilvarenbeek” live is gegaan! In navolging van het succes van Sjors Sportief & 
Creatief voor de doelgroep jeugd is er nu Actief Hilvarenbeek voor alle 
leeftijdsgroepen in de gemeente Hilvarenbeek, dus voor kinderen, jongeren, 
volwassenen, senioren en mensen met een beperking. Het aanbod wordt 
overzichtelijk weergegeven op de website www.actiefhilvarenbeek.nl 

 

mailto:bep.hagenberg@live.nl
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KBO-Brabant organiseert kunstzinnige Zomerfair op donderdag 22 juli in 
De Koningshof Veldhoven 

Er weer eens lekker op uit, daar heeft iedereen zin in! Op donderdag 22 juli 
organiseert KBO-Brabant de Ons Zomerfair in Veldhoven, bij De Koningshof. 
Lekker slenteren langs de kramen van creatieve senioren, genieten van hun 
ambachtelijke talenten, inspiratie opdoen en informatie inwinnen om zelf 
thuis aan de slag te gaan. 
Op deze Zomerfair exposeren KBO-leden hun creaties. Van breiers, 
houtbewerkers en schilders tot edelsmeden, keramisten, tekenaars en 
glazeniers. Binnen KBO-Brabant barst het van creatief talent. De ruim 120 
deelnemers hebben een podium, stand of kraam waar ze hun kunsten kunnen 
exposeren, demonstreren en verkopen. Bij mooi weer vindt de Zomerfair 
buiten plaats, bij slechter weer bieden de grote hallen van De Koningshof 
genoeg ruimte. 
Ons Zomerfair wordt een festijn met muziek en gezelligheid. Het coronavirus 
moet natuurlijk voldoende onder controle zijn, want het gaat alleen door als 
het veilig kan en mag. 

Aanmelden 
Ons Zomerfair is bedoeld voor senioren vanaf 50 jaar. Bezoekers hoeven geen 
lid te zijn van de KBO. Deelname is gratis. Wilt u ook komen? Dan moet u zich 
wél even aanmelden. Dat kan via de website van KBO-Brabant: www.kbo-
brabant.nl/aanmelden-zomerfair-2/ 

U krijgt een bevestiging in uw mailbox. Dat is tevens uw toegangsbewijs.  
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Science café Tilburg viert vijftiende verjaardag 
Op maandag 13 september viert Science Café Tilburg zijn 15e verjaardag met 
een bijzonder evenement in Theaters Tilburg. Als gastspreker hebben we 
Prof. dr. Andrea Maier, specialist op het gebied van veroudering en, onder 
andere, bekend van de Masterclass over dat onderwerp bij Omroep Max. 

De lezing wordt muzikaal omlijst door een bruisend optreden van het 
Regionaal Senioren Orkest Midden-Brabant, met een bijzondere cross-over 
met Hilvarenbeekse artiest Lennart “Wiwa” Lenaerts. 

De entreekaartjes voor deze bijzondere avond kosten € 12,50, maar met de 
kortingscode komt u als lid van de KBO-HEB in aanmerking voor € 5,- korting. 
De kortingscode die u moet invoeren op de website van Theaters Tilburg is: 
Science21.                      
https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-cafe-tilburg-xl-
met-prof-andrea-maier                                                                             
Men kan daarmee maximaal twee kaartjes bestellen. 

Verruimde regeling mantelzorgwoningen 

In april 2021 is er door de gemeente Hilvarenbeek een verruiming van het 

beleid voor mantelzorgwoningen vastgesteld. 
Een mantelzorgwoning is voortaan toegankelijk voor mensen vanaf de AOW-
gerechtigde leeftijd én voor mensen met een reële verwachting dat zij 
binnen tien jaar een zorgbehoefte zullen hebben. Dit betekent dat ouders bij 
één van hun kinderen vergunningsvrij kunnen wonen in een 
mantelzorgwoning. (Het betreffende kind is dan de mantelzorger).  
Een belangrijke ontwikkeling. Senioren kunnen tijdig de keuze maken om bij 
hun kinderen in een zelfstandige woning te gaan wonen, terwijl ze nog niet 
echt zorg nodig hebben. 
Wanneer er wel zorg nodig is, hoeven zij niet plotseling nog te verhuizen. 
De tijdelijke vergunning heeft een werkingsduur van maximaal 10 jaar.        
Een dergelijke vergunning kan wel voor 
elke gewenste termijn, voor de gehele 
gemeente verleend worden. 
Vanaf 14 april 2021 treden de nieuwe 
beleidsregels in werking.  
Vanaf dat moment kunnen 
vergunningsaanvragen ingediend en 

afgehandeld worden. 
Voor meer informatie zie de website 
van de gemeente www.hilvarenbeek.nl         
   

 

https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-cafe-tilburg-xl-met-prof-andrea-maier
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