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Mededelingen vanuit het bestuur 
 

Eenmalige energietoeslag van € 800,- voor minima 
Huishoudens met een laag inkomen krijgen dit jaar vanwege de verhoogde 
energieprijzen een eenmalige energietoeslag.  
Inwoners met een minimum inkomen hebben deze toeslag al op hun 
rekening ontvangen op 11 april jl. Dit geldt voor mensen, die zelf hun 
energierekening betalen voor hun woning én op of na 1 januari 2022 één van 
onderstaande uitkeringen ontvingen. 

• Bijstandsuitkering 
• IOAW  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers)  
• IOAZ   (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk        

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) 
• Bbz     (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) 
• AIO     (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen) 

Als u gebruikmaakt van een minimaregeling via de gemeente zoals bijzondere 
bijstand of de bijdrageregeling sociale activiteiten heeft u ook automatisch al de 
energietoeslag ontvangen. 

Wanneer moet u zelf de toeslag aanvragen? 
Als u niet bij een van de bovengenoemde groepen hoort, maar wel een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm heeft, kunt u zelf de eenmalige energietoeslag 
aanvragen vanaf 1 juni 2022. Binnenkort leest u hierover meer in de Hilverbode en 
op de website van de gemeente www.hilvarenbeek.nl. Hier vindt u ook het 
aanvraagformulier. 
Tip van het bestuur 
Vraag deze toeslag altijd aan als u ervoor in aanmerking komt.  
Maak u niet ongerust: de toeslag telt niet mee voor uw inkomen en ook niet voor 
toeslagen, die u van de belasting ontvangt. 
 
Drie-gangen diner                                                                               
Woensdag 15 juni in de Brouwerij, Baarschot             
Reserveren: Mike Smeulders, 013-5042079, info@indebrouwerij.com                   
Aanvang: 18:00 uur, € 20,- Excl. drankjes. 
In geval van verhindering graag ook even een telefoontje naar het restaurant. 
In de maanden juli, augustus en september is er geen drie-gangen diner. 
 

Het bestuur wenst u allen een heel fijne vakantie toe! 
 

In juli verschijnt er geen Nieuwsbrief en geen ONS! 
 

 

 

 

http://www.hilvarenbeek.nl/


Iemand uitnodigen voor een activiteit ter kennismaking?  
      secretaris@kbo-hilvarenbeek.nl                 www.kbo-hilvarenbeek.nl 
 

 

  
 
 

  

2 
        Juni  2022 

De reiscommissie van KBO-HEB en KBO Diessen 

Onze tweede dagreis! 

Wat is het fijn om weer op reis te gaan zonder beperkingen! 
Daarom gaan we er weer op uit op donderdag 7 juli. 
Dit bericht komt al wel snel, maar in juni komt er geen Nieuwsbrief. 
Dus moeten we het al in deze Nieuwsbrief vermelden. 
We gaan zelfs even naar het buitenland!  
Naar de Bakkersmolen in Essen in Belgie. 
U wordt ontvangen met koffie en koek en kunt het stoommachinemuseum 
bekijken en de bakkerij waar zich vele authentieke bakattributen bevinden. 
En u kunt er natuurlijk lekkernijen kopen in het winkeltje. 
Rond het middaguur staat er een heerlijk diner klaar in De Gouden Leeuw. 
Dan op naar het vestingstadje Heusden. Daar kunt u een wandeling maken 
en genieten van de schilderachtige straatjes. 
Net buiten de stadshaven van Heusden stapt u op een rondvaartboot en 
vaart u over de Maas. Na de rondvaart vertrekken we naar Terheijden waar 
een koffietafel voor u klaarstaat. 
De vertrektijd in Diessen is om 8.15 uur bij Hercules en in Hilvarenbeek 
Op de Vrijthof om 8.30 uur. 
De prijs voor deze dagreis is € 72,50 p.p. en moet worden overgemaakt naar 
de penningmeester van de KBO Diessen.  
IBAN REKENINGNR. NL50 RABO 0111 3264 43 o.v.v dagtocht 7 juli 2022. 
Vrijdag 1 juli is de laatste dag om bovenstaand bedrag over te maken. 
De volgorde van betaling bepaalt of u mee kunt. 
U hoeft zich niet aan te melden bij een van de onderstaande 
commissieleden. 
Wij hopen op een goede opkomst en maken er een mooie dag van! 
De reiscommissie van KBO-HEB en Diessen, 
Mevr. I. van Riel, Mevr. R. Bonenkamp, mevr. I. Schepens en 
Mevr. P. v. Beurden. 
 

Mantelzorgondersteuning - Dementie en nu!! 
Zorgt u voor een naaste met dementie? En wilt u graag handreikingen om 
een betere balans te vinden tussen zorg voor uw naaste en voor uzelf?  
Op 8 juni start een nieuwe groep in Hilvarenbeek, mcc Elckerlyc. 
Deelname is gratis! 
U kunt zich aanmelden via de mail: mijnzorgadvies@mijzo.nl of 0800-
0202015. 
 

 

mailto:mijnzorgadvies@mijzo.nl
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Activiteiten 
Yoga 
Op 29 juni is de laatste yogales van deze periode in de Elckerlyc. Als er nog 
mensen zijn die kennis willen maken met of een proefles willen volgen, kan 
dat natuurlijk altijd. Er is nog plaats in deze laatste les voor enkele nieuwe 
mensen. Deze periode stoppen de lessen op woensdag 29 juni. In 
september starten we met onze tweede periode. De lessen worden 
gegeven om 11.30 uur in de Elckerlyc op woensdagochtend. 
Tai Chi 
Onze tai chi lessen stoppen deze periode op 29 juni. De lessen worden nu 
buiten gegeven in de Veldhoven bij de Jeu de Boules banen. Een les om 
9.00 en een les om 10.15 uur. Nieuwe mensen zijn altijd welkom. Op 
woensdag 7 september starten we met de tweede periode lessen (buiten). 
 
KBO gespreksgroep kerk-zijn 
Kerk-zijn is een gespreksgroep van onze Beekse KBO. De vaste kern bestaat 
uit 12 mensen. De thema’s die aan de orde komen raken steeds aan 
zingeving. Toen de deelnemers op de lagere school zaten, was zingeving 
een eenvoudig thema. De nonnen in de Koestraat en de misters aan de 
Varkensmarkt pakten de catechismus erbij. De eerste vraag van die 
catechismus luidde: Waartoe zijn wij op aarde? Het antwoord: Om God te 
dienen en daardoor gelukkig te worden hier en in het hiernamaals. Punt uit. 
Door naar vraag 2 en zo voorts. 60 jaar later kunnen de katholieke meisjes 
en de jongens vraag en antwoord zonder haperen opdreunen. Maar met de 
antwoorden kunnen ze niks meer. Een wijze pastor verwoordde dat zo: de 
catechismus gaf antwoorden op vragen die de mensen NIET hadden. De 
gespreksgroep Kerk-zijn reflecteert op eigentijdse onderwerpen die door 
deelnemers ingebracht worden. Cees Priems, de initiatiefnemer van destijds 
is nog altijd de informele leider van de groep. Het gesprek wordt geleid 
door pastor Cor Daemen. Op donderdag 16 juni 2022 komt de groep bijeen 
in het zaaltje van de Petruskerk. Het begint om 14:00 uur. Wil je meepraten  
en van gedachten wisselen dan ben je van harte welkom. Wel even 
aanmelden bij Cees Priems, tel 013 5052286. 
 

Ad Smeijers, zegsman 
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25   26  27      28  29  

  30  31      32  33   

34 35        36    37  

 38   39    40    41   

42   43    44  45  46   47 

  48    49  50       

51 52    53        54  

55  56  57      58  59   

60   61   62    63 64    

  65   66    67      

68        69       

 

Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 13 geldbuidel 15 Latijnse bijbelvertaling     
17 sportterm 18 deel v.e. fiets 20 vat 21 tijdvak 24 grond om boerderij 25 selenium    
27 vervoermiddel 29 als boven 30 ontaarding 34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 39 
deel v.e. tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 42 erfenis 45 pl. in België 48 bond 51 
bevel 53 slagader 54 nikkel 55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 60 vochtige 
warmte 62 tam 63 waakzaam 65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 5 deel v.d. bijbel 6 deel v.e. station 7 
helder klinkend 8 de onbekende 9 bezittelijk vnw. 10 één en ander 11 gewoonte 12 
sportartikel 14 scheepsrebel 16 gesloten 19 jaartelling 22 ambtsrust 23 brancard 26 
elektro-encefalogram 28 metalen staafje 30 wilde hond 31 autoriteit 32 gebak 33 
verdieping 35 roem 37 kwaad 42 naargeestig 43 deel v.e. wet 44 mengelmoes 46 
voorzetsel 47 brief 49 deel v.e. breuk 50 werkweigeraar 52 houding 54 
grappenmaker 56 waarnemend 57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin 
v.d. dageraad 64 deksel 66 ijzer 67 achter. 

 

 


