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Mededelingen vanuit het bestuur 
 

Even voorstellen 
Ik ben Elly Daemen, woon in Hilvarenbeek en ik ben sinds juni 2020 met 
pensioen. Vanwege corona kon ik niets ondernemen of me beschikbaar 
stellen. Nu het allemaal weer mag, wil ik graag iets betekenen voor mensen 
die moeite hebben met Word, Excel of andere digitale problemen. 
Ik heb 22 jaar bij de gemeente Goirle gewerkt, daar was ik o.a. de helpdesk 
voor collega’s die vragen hadden over o.a. Word en Excel, of andere digitale 
vaardigheden. 
Mocht u moeite hebben of vragen hebben over digitale handelingen, dan 
wil ik u daarbij graag helpen. U mag me bellen of mailen, dan kan ik 
eventueel het probleem bij u thuis komen oplossen, als het uitkomt 
dezelfde dag al. Mijn e-mailadres is daemen54@gmail.com, mijn mobiele 
nummer 06 5028 2316. 
Elke eerste maandag van de maand kunt u me vinden in de bibliotheek, 
waar een inloopspreekuur gehouden wordt vanaf 15.00 uur. Kees Weijers 
en Seb de Groot zullen daar ook aanwezig zijn, dus er is altijd wel iemand 
die u kan helpen. 
In september wordt er weer een cursus gegeven, daarover leest u meer in 
een van onze volgende nieuwsbrieven. 
Wie weet, zien we elkaar binnenkort! 
 

Vrije inloop op vrijdagmiddag 
De corona-tijd is voorlopig achter de rug. 
Dit betekent dat alle activiteiten georganiseerd door de KBO weer 
doorgang vinden. 
Dit geldt ook voor de vrije inloop in Elckerlyc op vrijdagmiddag. 
Rikken, jokeren, biljarten, handwerken en knutselen zijn activiteiten die op 
de vrijdagmiddag zonder beperkingen kunnen plaats vinden. 
Iedereen is weer van harte welkom om aan deze ontspannende activiteiten 
deel te nemen. 
 
Vier gangen diner                                                                               
Woensdag 18 mei bij Kookgenoten, Hilvarenbeek             
Reserveren: Hans Worms, 0639205734, info@kook-genoten.nl                    
Aanvang: 18:00 uur, € 20,- Excl. drankjes. 
In geval van verhindering graag ook even een telefoontje naar het restaurant. 
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De reiscommissie van KBO-HEB en KBO Diessen 

De eerste dagreis 
Zoals u in de Nieuwsbrief van maart j.l. hebt kunnen lezen gaan wij op 
dinsdag 17 mei, na een lange periode van niets tot weinig kunnen en 
mogen, onze 1ste dagreis maken die we zelfs een koninklijke tocht mogen 
noemen. 
We rijden richting de Veluwe en hebben onderweg een stop voor koffie 
met gebak. Vervolgens gaan we naar Hoenderloo voor een heerlijke lunch. 
In de middag gaan we samen met een gids langs diverse koninklijke 
objecten zoals de Gedenknaald, de Grote Kerk, het standbeeld van Koningin 
Wilhelmina. 
Natuurlijk rijden we ook langs paleis ’t Loo en de gids zal u uitgebreid 
vertellen over het Huis van Oranje. 
Ook de kroondomeinen bij het kleine dorpje Hoog Soeren met prachtige 
uitzichten over de heidevelden en de heuvels wordt niet vergeten. 
De rondrit eindigt weer in Hoenderloo en daar heeft u de gelegenheid om 
nog iets te drinken (dit zit niet in de prijs van de reis), voordat we vertrekken 
om deze dagtocht af te sluiten met een heerlijk diner. 
De vertrektijd in Hilvarenbeek op de Vrijthof is om 8.30 uur en de bus staat 
er vanaf 08.15 uur. In Diessen komt de bus aan om 8.45 uur bij Hercules.      
De prijs voor deze dagreis is € 68,00 p.p. en dit bedrag moet worden 
overgemaakt naar de penningmeester van de KBO Hilvarenbeek IBAN 
rekeningnummer:  NL 05 RABO 0122300378 o.v.v. dagtocht 17 mei 2022.       
Dinsdag 10 mei is de laatste dag om bovenstaand bedrag over te maken 
maar wacht niet tot de laatste dag, want de volgorde van betaling bepaalt 
of u mee kunt. Daarom hoeft u zich niet meer aan te melden bij een van de 
onderstaande commissieleden. 
Wij hopen er met velen van u een mooie dag van te maken. 
 

De reiscommissie van de KBO-HEB en Diessen, 
Mevr. P. van Beurden, Mevr. I. Schepens, Mevr. R. Bonenkamp  
en Mevr. I. van Riel. 
 
Operadag (in de herhaling) 
Voor de muziekliefhebbers van onze KBO wordt op vrijdag 20 mei a.s. de 
Opera “ Das Rheingold “ van Richard Wagner behandeld door Jan van den 
Eynden, onze docent van de muziekcursussen. Er is Nederlandse 
ondertiteling. Locatie : cc. Elckerlyc, Ensemblezaal. Aanvang 9.00 uur. 
Het programma vindt u terug in de Nieuwsbrief van april. 



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

 

  
 
 

  

3 
        Mei 2022 

Heeft u belangstelling dan kunt U zich aanmelden via e-mail: 
ria.bonenkamp@outlook.com of telefonisch 013 -5051345. 
Kosten € 30,00 p.p. overmaken op rekening NL05RABO 0122300378 van de 
penningmeester KBO Hilvarenbeek o.v.v. Operadag 2022 
 

Activiteiten 

KBO biljarten 
Zoals al eerder gemeld spelen wij op 10, 11 en 12 mei de finales van onze 
interne competitie. Dit is tevens de afsluiting van seizoen 2021-2022. 
 

We zijn ook al begonnen met de inventarisatie van de spelers die willen 
deelnemen aan de competitie seizoen 2022-2023, deze start in september. 
Van het huidig ledenbestand geeft vrijwel iedereen aan, dat ze ook volgend 
seizoen weer present zijn. We hebben nog een aantal plaatsen voor nieuwe 
spelers beschikbaar, dus als u interesse heeft om mee te doen aan onze 
interne KBO competitie bent u van harte welkom. Thans spelen we in 
competitieverband de spelsoort libre. Er is echter ook belangstelling geuit 
voor een interne competitie driebanden. Als je zin hebt om te biljarten kun 
je je aanmelden bij Piet van de Lindeloof (p.vd.lindeloof@outlook.com) 
 

Velocitas, 
Nu de zomer weer in aantocht is, en wij dus de komende tijd er weer op uit 
kunnen trekken, nodigen we mensen uit om die sfeer eens te komen 
proeven. Ook zijn we op zoek naar mensen die onze fietsers weer veilig 
thuis brengen. Wij fietsen elke woensdagmiddag. We vertrekken om 13.30 
uur bij de kerk aan de Vrijthof en fietsen dan ongeveer 35 km. 
 

Jeu de Boules 
Het jeu de boules is ook weer geopend met flinke belangstelling. We  
hebben voldoende ruimte voor nog meer mensen. Kom gerust eens een 
keer meedoen! Wij spelen op dinsdag- en donderdagmiddag in de 
Veldhoven op de jeu de boules banen.  
                                 

Inloop 
Nu de meeste regels zijn vervallen. We kampen op dit moment met 
minimale belangstelling voor de vrijdagmiddag in de Elckerlyc. Wij zouden 
graag daar wat meer belangstelling zien. Kom gerust eens binnenlopen om 
een kaartje te leggen of sociale contacten op te doen. 
Blijf niet thuis zitten!! De middag begint om 13.30 uur tot 16.30 uur 
 

 

mailto:p.vd.lindeloof@outlook.com
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Reanimatiecursus 
Nu de maatregelen zijn afgeschaft willen we een nieuwe reanimatiecursus 
organiseren de komende periode, als er voldoende belangstelling is. Deze 
cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur. Heeft u hiervoor belangstelling, meld 
je dan aan bij Paul Buiks, 0624430298 
 

KBO gespreksgroep kerk zijn 
De groep bestaat sinds 19 december 2005. Cees Priems, de aanjager van 
toen, is nog altijd druk met de organisatorische kanten van de 
bijeenkomsten. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar en ze worden gehouden 
in het kerkzaaltje van de Beekse Petruskerk. Meestal op een donderdag, 
maar altijd om 14:00 uur. De gespreksleider is pastor Cor Daemen. De groep 
heeft een vaste kern van 10 wijze deelnemers. Maar vrouwen en mannen 
die mee willen denken en praten zijn van harte welkom. Wel even 
aanmelden bij Cees Priems, tel. 013 5052286. 
Eerstkomende bijeenkomst is op donderdag 16 juni 2022. Belangrijk om te 
weten: wat je inbrengt, blijft in de gespreksgroep. Vertrouwelijkheid staat 
voorop. 
Ad Smeijers, zegsman. 
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