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Nieuws vanuit het bestuur
Alle binnenactiviteiten kunnen tot tenminste 4 december 2021 geen doorgang
vinden i.v.m. de beperkte lockdown. Het virus verspreidt zich razendsnel.
Dit betekent dat Filosofie vervalt en ook Kunst of Kliko geen doorgaan vindt.
De buitenactiviteiten kunnen wel gewoon doorgaan.
De Operadag op 10 december
Degenen, die zich hiervoor hebben aangemeld worden per e-mail op de hoogte
gebracht over het wel of niet doorgaan. U krijgt dan ook een opgave van de
kosten. Denkt u nu al, ik doe liever niet mee, dan kunt u dit natuurlijk ook melden
via e-mail: ria.bonenkamp@outlook.com.

Museum Vondhoeve
In museum Vondhoeve in Poppel is vanaf 22 december t/m 9 januari 2022 een
tentoonstelling van oude kerstgroepen.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, kijk eens op hun website
www.vondhoeve.com

Deelname aan onderzoek “Gezond en gelukkig ouder worden”.
In Hilvarenbeek zal de komende week een brief bij u in de bus vallen (of die heeft
u al gehad) om mee te doen aan het onderzoek voor 60- tot 80-jarigen. De
gemeente Hilvarenbeek onderzoekt samen met Platform 60+ Hilvarenbeek de
behoefte van onze inwoners; wat is er nu en in de toekomst nodig om gezond en
gelukkig ouder te worden in Hilvarenbeek? Zij stellen een aantal vragen over hoe
u naar de toekomst kijkt. U wordt ouder en heeft misschien advies of
ondersteuning nodig.
Aan wat voor activiteiten wilt u graag deelnemen? Vindt u het fijn om dat samen
met anderen te doen? Wat kunnen we doen om eenzaamheid tegen te gaan?
Welke woonwensen hebben onze wat oudere inwoners?
En wat is er nodig om inwoners te helpen om langer zelfstandig te blijven wonen?
De antwoorden op de vragen helpen de gemeente, maar ook de verenigingen
van deze leeftijdsgroep om ondersteuning te geven waar u behoefte aan heeft.
Het bestuur van KBO-HEB roept u als leden op om zeker aan dit onderzoek
deel te nemen. Het is voor de KBO ook erg belangrijk om te weten waar uw
behoefte en belangstelling naar uitgaat.
Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de vragen op de computer,
bel dan naar ons bestuurslid Wijnand Bles, tel. 0620276140. Hij helpt u verder.
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Cultuur en educatie
‘Cursus’ Stamboomonderzoek.
De heer Ton de Jong is, net als ongeveer 5 jaar geleden, weer bereid om voor
geïnteresseerden een 8-tal bijeenkomsten te organiseren gericht op het
Stamboomonderzoek.
Het gaat daarbij o.a. om het werken met de juiste techniek, ’n goede laptop en
natuurlijk ’n goede Wifi verbinding. Ergens in de Elckerlyc moet dat gaan
werken…….wel mede afhankelijk van de dan geldende coronaregels!
Nu is het belangrijk te informeren wie het interessant, en vooral ook leuk vindt,
hier aan mee te werken.

Hoe kan ik echt iets doen aan ‘familieonderzoek’? Hoe kan ik bijvoorbeeld via
internet en google op zoek naar de verschillende generaties van mijn voorouders
waardoor ik zicht krijg op mijn ‘stamboom’? Ik kan dan waarschijnlijk langs deze
weg info vinden door via internet gebruik te maken van de zgn. onderzoek-sites
en dan in aanraking komen met familiale gegevens uit het verleden…..dat zou
toch mooi kunnen zijn.
Het gaat dan dus om 8 ochtendbijeenkomsten van 10 tot 12, te plannen in jan.
febr. mrt.; kosten, inclusief koffie/thee tijdens ’n korte pauze, bedragen dan €
50,00 p.p.
Hebt U interesse, denkt U dit zeker leuk te vinden, geef dat dan even door aan
cptvennix@gmail.com. Wij informeren U dan tijdig over de voortgang.
Digi spreekuur, maandag 6-12-21 van 13:30-15:30
Het is weer even wennen, maar zes december
houden we voor de vierde keer na de algehele
lockdown weer het computerspreekuur.
Zoals gewoonlijk; eerste maandag van de
maand ’s middags om half twee.
U kun daar terecht als u een probleem hebt met
computer, telefoon, tablet of e-reader.
Ook voor vragen over de programma’s en apps
die daarop draaien, bijvoorbeeld tekst, foto’s,
internet en e-mail kunt u terecht.
U bent van harte welkom.

Uiteraard houden we ons
aan de dan geldende
corona maatregelen. Op dit
moment is dat voor de
bibliotheek een mondkapje
en voor Elckerlyc uw
CoronaCheck aan de balie
en persoonsbewijs

(Onder voorbehoud)
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KERSTVIERING IN 2021.
Voor de 2e keer worden wij, als commissie, die deze bijeenkomst moet
voorbereiden, geconfronteerd met de vraag: wat kunnen en mogen we doen in
december a.s.?
De kerstvieringen staan gepland op donderdag 16 en vrijdag 17 december a.s. in
Cultureel Centrum Elckerlyc en daarom deze uitnodiging om hierbij aanwezig te
zijn. De zaal is open vanaf 13.00 uur en het programma vangt aan om 13.30 uur.
Omdat velen van u het heel gezellig vinden om de kerstviering af te sluiten met
een koffietafel, hebben wij weer voor deze vorm gekozen met ook de loterij.
Dit natuurlijk allemaal: onder voorbehoud!!.
Houdt u daarom de Hilverbode goed in de gaten, want daarin zal worden
vermeld dat de kerstvieringen NIET door gaan als de maatregelen vanuit
overheidswege daar aanleiding toe geven.
Opgeven vóór 6 december via onderstaande antwoordstrook die kan worden
ingeleverd bij:
Jos Wilborts
Past. Boelaarsstraat 5
Biest-Houtakker
Thea Oerlemans
H. Adrianusstraat 7
Esbeek
Riet Timmermans
Plein 40-45 nr. 7
Hilvarenbeek
Ineke van Riel
Vinkenslag 6
Hilvarenbeek
Het Kbo bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden van deze uitnodiging gebruik
maken. Mochten er mensen zijn die niet in staat zijn om met eigen vervoer naar
de Elckerlyc te komen wilt u dat dan voor 6 december melden bij Ineke van Riel:
06-12743966, zodat men gehaald en weer thuis gebracht kan worden.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- antwoordstrook -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Ondergetekende neemt deel aan de Kerstviering op:
0 donderdag

16 december

0 vrijdag

17 december

(kruis aan wanneer u wilt komen)

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnr.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………
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Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij
16 houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw
24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder
30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer
40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het nauw gebracht 48 tegenover
49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein
56 een zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure
62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman
70 danig 71 gevierd sporter.
Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan
7 herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw
15 Spaanse groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot
29 toename 32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas
39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 landbewerking
45 huidblaasje
46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land
55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee
65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord.
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