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Nieuws vanuit het bestuur 
Op woensdag 29 september 2021 willen wij onze Algemene Leden Vergadering 

houden en tegelijkertijd de Dag van de Ouderen met u vieren, zo lieten wij eerder 

weten in onze voorgaande nieuwsbrief. En in september bestaat KBO HEB maar liefst 

v i j f e n z e s t i g  jaar!  

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 aanmeldstrookje in deze nieuwsbrief 

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

 

Uitnodiging ALV / 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 29 september 2021 in cc Elckerlyc 

Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur 

A T T E N T I E       Verplichte aanmelding bij de secretaris 

via strookje, tel. 06-13667152 of via E-mail secretaris@kbo-hilvarenbeek.nl   

Namens het bestuur: Cees van Hoof (voorzitter) Liesbeth Noordermeer (secretaris) 

             A G E N D A 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen Algemene Leden Vergadering  

(N.v.t. in verband met annulering ALV 2020 vanwege corona) 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag 2020 

5. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 

6. Decharge van het bestuur op voorstel van de kascommissie en 

benoeming nieuw lid kascommissie 

7. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar zijn Wijnand Bles en Liesbeth Noordermeer 

Het bestuur stelt voor om beiden te herbenoemen. 

Leden hebben het recht om tegenkandidaten voor te stellen.  

Dit dient schriftelijk door tenminste 5 leden gezamenlijk te worden gedaan bij 

de secretaris; de uiterste aanmelddatum hiervoor is 28 september 2021 

8. Visie en beleid 

9. Jubilarissen 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

14:30-15:00 u. Pauze met een traktatie 
15:00 u.    Muzikaal entertainment Duo Maestro & Co. 

16:30 u.          Afsluiting. 

 

± 

± 
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S.v.p. vóór 25 september ingevuld inleveren op het adres Vrijthof 6, Hilvarenbeek 

AANMELDSTROOKJE ALV / DAG VAN DE OUDEREN 29 SEPTEMBER 2021 

Aantal personen:  1 / 2           S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

Naam / namen:  

 

 

Adres en woonplaats: 

 

Tel.nr. en/of e-mailadres: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Activiteiten 

De reiscommissie durft weer wat vooruit te kijken. 

Na ruim 1½ jaar is de commissie weer bij elkaar geweest om te bekijken of in 

september/oktober nog een reisje gemaakt zou kunnen worden. 

Na ingewonnen informatie bij de busonderneming kregen wij het advies om te 

beginnen met een halve dagtocht, zodat de mensen niet te lang in de bus hoeven te 

zitten, want mondkapjes zijn nog steeds verplicht in de bus. We hebben toen wel de 

afspraak gemaakt dat we af zouden wachten wat er op de persconferentie van 13 

augustus jl. nog over zou blijven van de maatregelen in verband met Covid om dan in 

september te beginnen met een halve dagreis. Helaas is de 1½ meter afstand nog 

steeds van kracht en ook het dragen van een mondkapje in de bus en dat heeft ons 

doen besluiten om toch de volgende bijeenkomst van het kabinet weer af te wachten 

omdat er aangekondigd is dat dan waarschijnlijk de bovengenoemde regelingen eraf 

gaan en dan zouden we in oktober misschien nog kunnen starten met een halve 

dagreis. We willen natuurlijk heel graag allemaal er lekker even tussenuit, maar we 

moeten  zorgvuldig te werk gaan en geen overhaaste beslissingen nemen en wij 

hopen dat u daar begrip voor heeft. Namens de reiscommissie: Pieke van Beurden, 

Ine Schepens, Ria Bonenkamp en Ineke van Riel. 

 

In kleine stapjes gaat de wereld weer terug naar normaal. Wij ook. In september 

organiseren we weer een computerspreekuur en in oktober een computercursus. 

Computer spreekuur  
Op iedere eerste maandag van de maand, te beginnen op 6 september, 
is het computerspreekuur weer terug in de bibliotheek in Elckerlyc en dit gaat door 
als Elckerlyc niet dicht is.  
U kunt hier terecht met vragen over computer, telefoon, tablet en E-reader.   
We doen er alles aan wat we kunnen om het deze keer door te laten gaan.  
Computercursus  
We  starten we op 11 of 18 oktober met de  computercursus   

“Wat te doen met foto’s van telefoon, tablet en fototoestel?” 
Hierin behandelen  we het  overzetten van foto’s van deze apparaten naar je PC, 
de organisatie hiervan op de PC en de  basisbewerkingen van foto’s met 
het programma  ‘Foto’ dat op elke Windows 10 computer is geïnstalleerd.  
De cursus is op maandagochtenden en duurt 5 à 6 weken. Verdere gegevens zijn nog 
niet bekend. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u meedoen? Stuur een 
mailtje naar kenje.ww@gmail.com en het komt in orde.   

 

Reizen 

Computer 
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Wij vragen uw aandacht voor de volgende activiteiten: 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Science café Tilburg viert vijftiende verjaardag – maandag 13 september 
In onze nieuwsbrief van juli kondigden wij een evenement in Theaters Tilburg aan. 
Raadpleeg voor meer informatie en voor het bestellen van kaartjes de website  
 
https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science- cafe-tilburg-xl-met-
prof-andrea-maier                                                                              
 
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. Men kan daarmee 
maximaal twee kaartjes bestellen. 
 
 

Nationale sportweek 

In de week van 17 t/m 26 september wordt de nationale sportweek gehouden. 

Ook Hilvarenbeek is hierin actief. Via de website www.actiefhilvarenbeek.nl kunt u 

zich inschrijven voor verschillende activiteiten.  

 

 

Wereld Alzheimer dag 

Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. 

In Hilvarenbeek wordt hieraan aandacht besteed door de Vergeten Tuin. 

Het thema is dit jaar “De vele gezichten van dementie”. 

https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-%20cafe-tilburg-xl-met-prof-andrea-maier
https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/36883/science-%20cafe-tilburg-xl-met-prof-andrea-maier
http://www.actiefhilvarenbeek.nl/
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in 
Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 
23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 
koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 
40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 
grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 
59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 
nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 
Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per 
persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 
deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 
soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels 
bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 
verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 
woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 
ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 
 

 


