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Nieuws vanuit het bestuur
Sinds 25 september heeft de Rijksoverheid de verplichting ingevoerd dat u een
QR-code moet tonenom toegang te kunnen krijgen tot een horecazaak, een
(sport)evenement of een kunst- of cultuurinstelling.
Dit betekent dat men u ook in c.c. Elckerlyc mag vragen naar uw QR-code bij het
bestellen van een consumptie. Wij verzoeken u vriendelijk om hieraan mee te
werken. Wij gaan ervan uit, dat men zich fatsoenlijk en correct gedraagt, ook ten
opzichte van medewerk(st)ers van Elckerlyc.
Hebt u geen smartphone, dan kunt u uw coronatoegangsbewijs gemakkelijk
printen via de website www.coronacheck.nl/print. Wie zelf geen computer of
printer heeft, kan dit het beste aan vrienden, familie of buren vragen. Voor wie
ook dat geen oplossing is, is er de mogelijkheid om zijn of haar vaccinatiebewijs
op papier thuisgestuurd te krijgen. Via het telefoonnummer 0800-1351 kunt u
doorverbonden worden naar het aanvraagsysteem.

Meerdaagse reis naar Lunteren
Ook in 2022 willen we weer met een groep
senioren naar het Groepshotel Bosgoed in
Lunteren van maandag 17 t/m vrijdag 21 januari.
Het inschrijfformulier vindt u als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

In 2021 vitaliteitsdagen in Esbeek en Haghorst.
Noteer in uw agenda: 4 november Vitaliteitsdag !
WILT U ERVAREN HOE GEZOND U BENT EN FIT KUNT BLIJVEN?
Doe dan mee met de Vitaliteitsdag in Esbeek.
Op donderdag 4 november organiseren we weer een Vitaliteitsdag. Dit
jaar zal dit zijn in de gymzaal in Esbeek (op sportpark De Hondsbosch,
achter de tennisbanen). Deze dag is bedoeld voor alle senioren 55+ uit de
gemeente Hilvarenbeek en deze keer voor de inwoners uit Esbeek en
Haghorst in het bijzonder. Helaas was er geen ruimte beschikbaar in
Haghorst, vandaar dat zij van harte welkom zijn in Esbeek.
De Vitaliteitsdag wordt georganiseerd door KBO HEB, KBO Diessen,
Stichting Sportief Bewegen, Actief Hilvarenbeek en de coöperaties van
Haghorst en Esbeek.
Voor deelname aan de Vitaliteitsdag kunt u zich tot 1 november 2021
aanmelden bij Ad Broeders (06-53933572 of adlenibroeders@gmail.com).
U krijgt vervolgens bericht op welke tijd u kunt komen. U bent van harte
welkom!
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Activiteiten
Biljarten
De interne competitie is begonnen op 6 september met in totaal 87 deelnemers
verdeeld over 8 dagdelen. Dit seizoen is het eerste seizoen waarbij we optimaal
gebruik kunnen maken van de drie biljarttafels en de nieuwe scoreborden.
Enkele biljarters zijn het afgelopen jaar gestopt om uiteenlopende redenen (b.v.
Corona maatregelen of gezondheidsproblemen). Er hebben zich al wel weer drie
nieuwe spelers gemeld. Deze nieuwe spelers maken ook gebruik van de
mogelijkheid om les te krijgen van een ervaren speler.
Dankzij het extra derde biljart is er nog plaats voor KBO leden op een aantal
dagdelen. Ook niet-leden zijn welkom. Als je interesse hebt, kom een keer kijken
of meld je aan bij Piet van de Lindeloof (p.vd.lindeloof@outlook.com).
Naast de interne competitie neemt er ook een team van KBO Hilvarenbeek met
succes deel aan de Senioren Competitie Hart van Brabant. Aan deze competitie
wordt door veel seniorenverenigingen uit Midden-Brabant deelgenomen op
diverse niveaus. Momenteel staat het team van KBO HEB op de tweede plaats in
de eerste klasse B.

Jeu de Boules
Zaterdag 30 oktober spelen wij ons eindtoernooi jeu de boules. Inschrijven kunt
u zich om 10.15 uur. Vooraf inschrijven kan tot uiterlijk 26 oktober.
Er wordt wel in de wintermaanden op donderdagmiddag doorgespeeld.
Koersbal
Dinsdagmiddag 2 november .starten we weer met het koersbal in Elckerlyc,
Inschrijven om 13.15 uur. We beginnen om 13.30 uur te spelen tot ongeveer 16.30
uur. Mensen die kennis willen maken met het koersbalspel zijn van harte
welkom.
Bingo
Woensdag 3 november gaan we weer bingo spelen in de Elckerlyc.
Aanvang 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Reanimatiecursus
Het is de bedoeling om op korte termijn weer een nieuwe reanimatiecursus te
organiseren, Graag hiervoor opgeven bij Paul Buiks, 0624430298.
Kerstviering,
Kerstmis komt weer naderbij, De kerstviering wordt gehouden op
donderdagmiddag 16 en vrijdagmiddag 17 december in de Elckerlyc.
Wij wijzen u er wel op dat er bij binnenkomst een geldig QR coronabewijs wordt
gevraagd. Vraag deze op tijd aan om problemen te voorkomen.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de kerstviering.
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Educatie en Cultuur.
Voor de muziekliefhebbers
Namens de commissie Educatie organiseren wij vrijdag 10 december 2021 weer
een Opera dag in de Ensemblezaal van cc. Elckerlyc. o.l.v. Jan van den Eynden,
docent van de muziekcursus van de KBO.
U begrijpt dat wij nog steeds rekening moeten houden met de coronamaatregelen maar wij hopen natuurlijk dat het nu wel doorgang kan vinden.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit.
Om 9.45 uur. ontvangst met koffie/thee. Daarna is er een uitleg en vertoning van
de Opera.
Lunchpauze - 2 broodjes kaas/en of ham, koffie/thee of een glas melk
Het programma zal tegen 14.30 uur afgelopen zijn.
Heeft u belangstelling dan graag een e-mail sturen aan:
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.
Iedereen die zich heeft opgegeven , (graag zo spoedig mogelijk), ontvangt
persoonlijk bericht met opgave van de kosten en ook welke Opera het wordt.
Noteer in uw agenda data van de muziekcursus :
dinsdagmiddag 13.15 – 15.15 u. cc. Elckerlyc .
11-18 januari – 1 -8 – en 15 februari 2022
Nader bericht in de volgende nieuwsbrief .
KUNST OF KLIKO?
Een middag-vullend programma waarin wij u meenemen naar de wereld
van Kunst of spul dat in de Kliko mag.
• Is dat schilderijtje van oma nou écht zoveel waard of heeft
het slechts emotionele waarde?
• Wanneer spreken we van antiek?
• Houdt antiek zijn waarde of is er sprake van vraag en aanbod?

Aan de hand van voorwerpen die Cees en Anneke Prinsen-van
Doorn zelf meebrengen, vertellen ze stap voor stap over goud- en zilvermerken,
porselein, aardewerk, brons, tombak, bakeliet, beeldhouwwerk, glas en boeken.
Voor de een zal het herkenning zijn, voor de ander helemaal nieuw.
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Leuk wordt het zeker want U mag zelf voorwerpen meebrengen(….zeker
doen!!!) en iets vertellen over die mooie, leuke, interessante dingen!!!
Kortom; het ‘programma’ KUNST OF KLIKO? is voor alle aanwezigen leerzaam én
gezellig.
Cees is specialist in historie en volksleven en een ervaren taxateur.
Anneke is columnist en zorgt met haar sappige verhalen voor de vrolijke noot!
Het gaat om dinsdag 23 november, Ensemblezaal Elckerlyc, van 14.00 uur tot
ongeveer 16.30 uur. Er mogen maximaal 50 mensen in de zaal, kosten € 5,00 per
persoon, is inclusief koffie of thee tijdens de pauze.
Melding van deelname, graag voor 17 november, via overschrijving van die
€ 5,00 op de rekening van onze penningmeester Wijnand Bles,
NL05RABO0122300378.
Cursus Spaans
¡Hola!
We zijn serieus op zoek naar de mogelijkheid van een nieuwe cursus SPAANS.
Het gaat dan om ‘n 10-tal lessen, bijvoorbeeld op donderdagochtend van 09.30
tot 11.30, inclusief ’n korte koffiepauze. Het is ’n optie te starten
in januari, natuurlijk in Elckerlyc. Voor ’n deel afhankelijk van het aantal
deelnemers zal het cursusgeld, inclusief lesmateriaal, ongeveer € 190,00 zijn.
U hebt het vast eens gehoord: een nieuwe taal leren is heel goed voor
je gezondheid. Bij het leren van een nieuwe taal zijn er allerlei hersengebieden
actief waardoor het verouderingsproces van het brein
positief wordt beïnvloed. En niet alleen wordt je geheugen beter, maar ook je
zelfvertrouwen: je kunt nieuwe vrienden maken tijdens je vakantie en begrijpt
films zonder ondertiteling.
Begin er meteen mee:

Sol

Amigos

Vino tinto

Pinchos

Deze curus wordt gegeven door ‘n Spaanstalige docente, dus zo leer
je niet alleeen de taal maar ook belangrijke zaken van
de Spaanse cultuur. Bent U geinteresseerd in dit gebeuren, geef dat dan door
aan de voorzitter van
de werkgroep Educatie/Cultuur, cptvennix@gmail.com
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