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Mededeling vanuit het bestuur 
 

Verhoging van de koffieprijzen bij cc Elckerlyc 
De prijzen voor de koffie zijn bij cc Elckerlyc vanaf 3 januari 2022 verhoogd. 
Wanneer u tijdens activiteiten koffie drinkt, betaalt u hiervoor voortaan € 2,-. 
 

Mededeling KBO-Brabant 
KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep 
op kabinet en Tweede Kamer  
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar 
uitziet, pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt 
op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van 
senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant 
deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere 
(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede 
Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen 
onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:  
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het 
sociaal minimum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk 
minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het 
akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.  
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende 
vergrijzing.   
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De 
gebrekkige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk 
zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor 
een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de 
nieuwe bewindslieden.  
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze 
onderwerpen, en u kunt er ook over lezen in de nieuwe ONS. 
 

Computermededeling 
Heeft u problemen met een trage computer?  Heeft u problemen met de 
internetverbinding? Heeft u problemen met een computer die niet meer goed 
werkt? Heeft u problemen met een computer die niet meer opstart? Heeft u 
eventueel andere computer gerelateerde problemen?  
Dan kunt u contact opnemen met Chiem Spapens, 06-83096967. Misschien kan 
hij iets voor u betekenen. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kbo-brabant%2F&data=04%7C01%7C%7Cac11a88600c446b806b608d9da5dcea9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637780918708258504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vn3ngHhR6RTRW%2FmjGh5Tavxlp29T1yHhFia%2B0VcbArM%3D&reserved=0
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Cultuur en educatie 
Zoals al eerder aangegeven gaan ook wij, mensen in de werkgroep 
Educatie/Cultuur, ervan uit dat eens op een dag weer de mogelijkheid ontstaat 
leuke, interessante momenten te organiseren. 
Intussen zijn er ’n 5-tal reacties gekomen op de eventuele voortgang van de 
cursus Spaans en de bijeenkomsten rondom het Stamboomonderzoek; we 
hopen dat beide activiteiten in de komende maanden weer echt kunnen worden 
gepland. Mocht U misschien ook nog belangstelling hebben, meldt dat dan even 
aan cptvennix@gmail.com, dan wordt U op de hoogte gehouden van de 
mogelijke organisatie. We moeten helaas nu nog even wachten omdat op dit 
moment nog niet exact duidelijk is wat, bijv. binnen Elckerlyc, wel kan en mag. 
Helaas kon vanwege de veranderde regelgeving de Opera-dag niet doorgaan, 
kon de muziekcursus niet starten en moest er met de Filosofiecursus worden 
gestopt, maar ook dat zal straks weer geregeld worden, net als verschillende 
andere activiteiten. 
We gaan werken aan leuke, mooie momenten gekoppeld aan interessante 
onderwerpen zodat het voor vele mensen weer mogelijk wordt samen met 
anderen veilig maar vooral ‘gezellig’ bezig te zijn. 
 

Filosofie 
We zijn voornemens medio februari weer van start te gaan met een cursus 
filosofie. Hopelijk blijven de coronamaatregelen daar ruimte voor geven. 
De docenten zijn al weer doende met de voorbereidingen.  
Thema: “Sekse en genderverschillen door de eeuwen heen”. 
Na aanmelding ontvangt u van hen meer informatie omtrent deze lesstof. 
De bijeenkomsten worden gehouden op :  17 en 24 februari en 10 -17 -24 en 31 
maart 2022, donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur, met een kwartiertje 
pauze, boven in de Ensemblezaal van Elckerlyc, waar we zo nodig de 1.5 m. 
afstand kunnen houden. 
Kosten voor zes bijeenkomsten;  €. 80,- inclusief koffie of thee in de pauze.  
Het betalingsverzoek volgt later na inschrijving. 
Heeft u interesse en nog niet aangemeld?  Er is nog plaats voor 4 deelnemers. 
Graag even een mail  - uiterlijk 4 februari - naar Els de Bruijn: bruvano@caiway.nl  
In het najaar wordt bij voldoende belangstelling de cursus herhaald,  
Dit zal t.z.t. in DE NIEUWSBRIEF worden vermeld. 
Met een hartelijke groet, Els de Bruijn.  
Commissie educatie. 
Voor vragen of opmerkingen; 013.5054331 / 06.27132655 

 

mailto:cptvennix@gmail.com
mailto:bruvano@caiway.nl
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Indrukmakende documentaire over dementie en laatste wil 
In samenwerking met Gilde Sint Joris, De Vergeten Tuin en KBO-HEB 
  

‘Dokter Kees’  op 29 maart In Elckerlyc  
De recensies zijn lovend: deze documentaire over dementie maakt indruk en 
blijft hangen. Het is daarom logisch dat Gilde Sint Joris  en De Vergeten Tuin 
gekozen hebben voor ‘Dokter Kees’, om op 29 maart in cultureel centrum 
Elckerlyc te vertonen.  
Kees is specialist ouderengeneeskunde bij de Vaandelhof in Eindhoven. Willy 

woont daar ruim een jaar. Hij heeft dementie en niet aangeboren 
hersenletsel. Zijn toestand verslechtert. De familie van Willy heeft 
aangegeven dat hij een euthanasieverklaring heeft en vraagt zich af of 
dit dan het moment is voor Willy om euthanasie te krijgen. Zijn vrouw en 
kinderen staan achter zijn wilsverklaring want hij heeft altijd gezegd zo 
niet te willen leven. Samen met Kees zoeken ze naar wat het beste is 
voor Willy. 
Filmmaker Jesse van Venrooij uit Oisterwijk filmde de belangrijke 
momenten uit de laatste zeven maanden van Willy. Overleggen van het 
team, gesprekken van de arts met Willy, zijn vrouw en zijn dochters, 

emotionele momenten van Willy met zijn familie. Van Venrooij is erbij en 
registreert het respectvol. Het levert een integere documentaire van ruim een uur 
op. Na de documentaire die om 19.00 uur begint, gaat een forum waarin onder 
andere de filmmaker zitting heeft, dieper in op de inhoud. Er is alle ruimte voor 
vragen en discussie.  De avond is bedoeld voor mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en iedereen die geïnteresseerd is. 
De organisatie is in handen van Gilde Sint Joris en De Vergeten Tuin. Het is één 
van de vele sociale activiteiten van het gilde, dat zich meer en meer inzet voor de 
Beekse gemeenschap. De Vergeten Tuin Hilvarenbeek  organiseert 
regelmatig  informatieve bijeenkomsten met thema’s rondom dementiezorg.  
Ook KBO-leden zijn van harte welkom. 
Aanmelden kan al. Stuur een mailtje naar Ad Broeders 
(adlenibroeders@gmail.com) of bel hem (06-53933572). Natuurlijk moeten de 
dan geldende coronaregels de voorstelling niet in de weg staan. 
 

Hervatting activiteiten sport en spel 

Vanaf maandag 31 januari starten wij met onze activiteiten zoals wandelen, tai 
chi en jeu de boules. De tai chi wordt weer gegeven op het jeu de boules terrein, 
en begint om 10.15 uur. Het fietsen hervatten we op woensdag 2 februari als er 
meerdere versoepelingen zijn afgekondigd, zoals de opening van de horeca. 

 

 

mailto:adlenibroeders@gmail.com
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 
21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 
28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 
40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en 
volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 
58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 
66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel 
9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 
23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 
39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 
48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 
65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 


