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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
 
Geachte leden,  
 
Het bestuur van KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker nodigt u uit tot het 
bijwonen van de              Algemene Leden Vergadering  

op woensdag 9 maart 2022 in cc Elckerlyc 
Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur 

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

             A G E N D A 
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen vorige Algemene Leden Vergadering  

(Deze kunt u lezen op www.kbo-hilvarenbeek.nl) 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 2021 
5. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 
6. Decharge van het bestuur op voorstel van de kascommissie en 

benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar zijn Ad Broeders, Paul Buiks, Ineke van Riel en  
Cor Vennix; het bestuur stelt voor om hen 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 8 maart 2022 
Piet Kuijpers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.  

8. Visie en beleid 
9. Jubilarissen 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

14:30 u.   Woord van wethouder Gerrit Overmans  

 Pauze  
 

Entertainment  
 

17:00 u.   Afsluiting. 
 
 
Vóór aanvang van de vergadering kunt u het financieel jaarverslag en de 
notulen ook nog inzien, er worden enkele exemplaren klaargelegd. 
 

± 

± 
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Computeractiviteiten 

Met de nu geldende coronamaatregelen mogen groepen weer bij elkaar 
komen.  Wij doen graag mee. Na een lange periode van inactiviteit 
beginnen we in maart weer met het Digispreekuur en bieden we de 
cursisten van de onderbroken lopende cursus aan om deze aangepast af   
te werken.    
Digispreekuur:  van 15:00 tot 17:00 uur. 
Op iedere eerste maandag van de maand, te beginnen op 7 maart a.s., is het 
computerspreekuur terug in de bibliotheek in Elckerlyc.  U kunt hier terecht 
met problemen en vragen over computer, telefoon, tablet en E-reader.  
LET OP: de eerste maandag is hetzelfde gebleven (dan gaat de 
brandweersirene).  
De tijd is veranderd. Het spreekuur is van 15:00 tot 17:00 uur!! 
Computercursus 
Op maandag 14 maart willen we de onderbroken cursus  

Wat te doen met foto’s van telefoon, tablet en fototoestel?”. 

weer oppakken.  De betrokken cursisten krijgen allen een uitnodiging met 
een korte beschrijving van het vervolg. Een samenvatting  van de 
behandelde stof, gevolgd door de  onderwerpen die nog niet behandeld 
zijn.  
Verdere cursussen zijn nog niet gepland. De mensen die zich hiervoor 
opgegeven hebben zijn  bekend en  krijgen bericht zodra er iets te melden 
valt. 
 
Hulp bij belastingaangifte over het jaar 2021 
Het is weer tijd voor het invullen van het belastingformulier over het jaar 
2021. 
Vanaf 1 maart tot en met 30 april kunnen mensen hun aangifte doen.  
Zie je er zelf tegenop, schakel dan hulp in. Denk hierbij ook aan 
ondersteuning van onze eigen mensen. 
KBO Afdeling Hilvarenbeek-Esbeek-Biest-Houtakker heeft geschoolde 
belastinginvullers. Zij helpen graag bij het invullen van de aangifte, 
aanvraag en controle Zorgtoeslag en-of Huurtoeslag. 
Wie hier gebruik van wil maken, dient zich tijdig aan te melden bij één van 
de hierna genoemde personen: 
Rien van Heerebeek, telefoon 013 505 2495 
Cees Priems, telefoon 013 505 1680 
Wijnand Bles, telefoon 06 2027 6140  
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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 computergerelateerde problemen? Dan kunt u contact 
opnemen met Chiem Spapens, 06-83096967. Misschien kan hij iets voor u 
betekenen. 
 

De Reiscommissie van KBO Diessen en KBO-HEB 

Na een periode van  2  jaar, waarin door allerlei maatregelen vanwege 
corona het maken van uitstapjes bijna onmogelijk was, gaan we nu de draad 
weer oppakken. En dan maar hopen dat hetgeen we nu willen gaan doen 
ook allemaal gerealiseerd kan worden. 

Mochten er tegen die tijd toch nog maatregelen zijn, zoals het dragen van 
een mondkapje,  het tonen van een QR-code of een verklaring dat men 
genezen is van corona dan houden wij ons daar ook aan natuurlijk. 
Het volledige programma hebben we nog niet helemaal rond, omdat we 
nog steeds wachten op de nieuwe brochure van de busonderneming. 
Ook is er nog geen toezegging van de Museumplusbus of we daar dit jaar 
voor in aanmerking komen; 2 Jaar geleden waren we ingeloot voor het van 
Gogh museum in Amsterdam. We hebben dit aangegeven als onze 
voorkeur, maar mocht het een ander museum worden is dat ook goed.  
Wij proberen in ieder geval een aantal dagtochten dit jaar te gaan doen en 
wij hopen u het volledige programma te kunnen mededelen in onze 
volgende Nieuwsbrief. 
De reiscommissie van de KBO, 
Pieke van Beurden,  Ine Schepens,  Ria Bonenkamp  en   Ineke van Riel. 
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Herinnering!  Meld alvast aan! 

Indrukmakende documentaire over dementie en laatste wil 
in samenwerking met Gilde Sint Joris, De Vergeten Tuin en KBO-HEB 
 

‘Dokter Kees’  op 29 maart 2022 in Elckerlyc in Hilvarenbeek. 

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 
anderen 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. 

 
 

 

mailto:adlenibroeders@gmail.com
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Pelgrimstocht “Walk for Homs” 
Van 5 tot en met 10 april wordt er een voettocht gehouden van Amsterdam 
naar Den Bosch van ruim 155 km om Syrische jongeren weer hoop te geven 
op een mooie toekomst. 
Oud-Hilvarenbekenaren Henk en Helmi van der Loo willen deelnemen aan 
deze pelgrimstocht. 
Anne Claire van der Lugt, (nichtje van Frans van der Lugt) organiseert deze 
pelgrimstocht. Frans van der Lugt was de jezuïet in Syrië, die zich heeft 
ingezet voor de Syrische gemeenschap in Homs. Hij werd als één van de 
laatste inwoners van Homs vermoord op 7 april 2014 tijdens de 
verschrikkelijke oorlog, die daar toen werd gevoerd. 
 
Activiteiten  
Vanaf heden zijn weer vele activiteiten hervat zoals biljarten, koersbal op 
dinsdag, aanvang 13.30 uur en de yoga op woensdag aanvang 11.15 uur in  
Elckerlyc. Ook tai chi buiten op de jeu de boules banen op woensdag-
morgen aanvang 10.15 uur is weer van start gegaan.  
Als de versoepelingen doorgaan zoals we verwachten, start  
tai chi binnen weer op 2 maart aanvang 9.00 uur en het bridge op 
donderdag 3 maart, inschrijven 13.15 uur in de Elckerlyc. 
Bij alle activiteiten ook die al zijn hervat, kunnen zich nog nieuwe mensen 
aanmelden die hiervan gebruik willen maken. Kom gerust een keertje 
meedoen. 
 
Bingo 
Woensdag 2 maart spelen we weer onze bingomiddag in Elckerlyc na een 
lange tijd. De zaal is open om 13.00 uur en er zijn weer mooie prijzen te 
winnen. We starten om 13.00 uur. 
 
Rikken Jokeren 
Woensdag 23 en 30 maart gaan we weer rikken en jokeren bij café Ome 
Toon in Biest-Houtakker. Het is een tweewekelijks toernooi dus zijn er extra 
mooie prijzen te winnen. De zaal is open om 13.00 uur. 
 
Velocitas 
Met ingang van 2 maart vertrekt de fietsclub van de KBO om 13.30 uur bij  
de kerk aan de Vrijthof. Er wordt ongeveer 35 km gefietst met daarbij een 
pauze, zodat iedereen die zich hierbij aansluit het tempo makkelijk kan 
volgen. 
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                                       Puzzel van de maand 
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