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Mededelingen vanuit het bestuur 
 

AANVRAGEN EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022 
In verband met de stijging van de energieprijzen heeft de overheid een 
eenmalige energietoeslag in het leven geroepen per huishouden speciaal 
bedoeld voor mensen met een laag inkomen. 
Deze eenmalige uitkering is netto € 800,-- per huishouden en heeft geen 
fiscale consequenties. 
U komt in aanmerking voor deze uitkering als U voldoet aan onderstaande 
voorwaarden: 
- als U alleenstaand bent en Uw netto-inkomen ( AOW en Pensioen) is in de 
maand juni niet hoger dan € 1382,89 komt U voor deze toeslag in 
aanmerking. 
- als U gehuwd of samenwonend bent en Uw netto inkomen (AOW en 
Pensioen) is in de maand juni niet hoger dan € 1872,50 komt U voor deze 
toeslag in aanmerking. 
WAT MOET JE DOEN OM DEZE TOESLAG TE KRIJGEN? 
Als voldaan wordt aan de hierboven genoemde voorwaarden kunt U een 
aanvraagformulier aanvragen bij Wijnand Bles te bereiken op                    
tel.nr. 0620276140. 
Dit formulier kunt U zelf, eventueel met hulp van derden, invullen en in een 
enveloppe deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis met als 
opschrift op de enveloppe “ AANVRAAG EENMALIGE ENERGIETOESLAG 
2022”. 
Zorg er wel voor dat het formulier volledig is ingevuld. 
Zijn er toch nog problemen bij het invullen dat kunt U zich melden bij 
Wijnand Bles te bereiken op het hier boven genoemd tel. nummer. 
 

Z☼merschool senioren Hilvarenbeek 2022 
31 juli tot en met 21 augustus! 

Zoals u ziet staat er voor 2022 weer een Zomerschool gepland. Na 
een korte overweging is men tot de conclusie gekomen, dat deze 
activiteit zo langzamerhand een vaste plaats verdient in het 
programma voor senioren. 
Veel reguliere activiteiten zijn weer in volle gang. Voor de 
Zomerschool is daarom juist voor andere activiteiten gekozen 
zoals leuke excursies naar musea, een boomkweker, maar ook 
activiteiten als bloemschikken en handboogsport komen aan bod. 
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Er zijn ook verschillen mogelijkheden om samen met anderen te lunchen, 
dineren of barbecueën. 
Natuurlijk moet u zich wel inschrijven voor de activiteiten waaraan u wil 
deelnemen. Dit kan door het inschrijfformulier in te vullen en tijdig in te 
leveren en te betalen. (vóór zaterdag 16 juli 2022) Speciale 
Zomerschoolbussen hiervoor staan bij Elckerlyc, De Eenhoorn, café Ome 
Toon, Schuttershof, 
Jac Linnemans (Baarschot), Wilma Paulissen (Haghorst). 
Mocht u geen programmaboekje hebben ontvangen van de Zomerschool. 
Dan kunt u deze afhalen bij bovengenoemde plaatsen in onze 6 kernen. 
Wijs ook uw buren of familieleden op deze activiteit. Het is namelijk 
bedoeld voor alle senioren in de gemeente Hilvarenbeek! 
 
De reiscommissie van KBO-HEB en KBO Diessen 
Ter herinnering!!!  
Op donderdag 7 juli is onze tweede reis. 
We gaan zelfs even naar het buitenland!  
Naar de Bakkersmolen in Essen in Belgie. 
Dan op naar het vestingstadje Heusden. Daar kunt u een wandeling maken 
en net buiten de stadshaven van Heusden stapt u op een rondvaartboot en 
vaart u over de Maas.  
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. 
Wilt u nog deelnemen aan deze reis, kunt u zich nog opgeven. 
 
Activiteiten 
Yoga en Tai Chi 
Op woensdag 29 juni zijn de laatste lessen van yoga en tai chi van deze 
periode in de Elckerlyc. Na de laatste les is er een gezellig samenzijn met 
een hapje. Als u daarbij wil zijn, dient u zich vooraf we aan te melden bij 
Anny van Bijsterveldt. In september starten we met onze tweede periode.  
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Bridge 
De corona periode ligt achter ons en de Hilvarenbeekse Bridge Club kijkt 
weer volop naar de toekomst. De afgelopen periode is ons niet in de koude 
kleren gaan zitten en op clubniveau zijn verschillende verenigingen 
ingekrompen en zelfs verdwenen. Zo zijn er bridgeclubs in de omgeving 
gestopt en andere van meerdere avonden naar één avond gegaan. Reden 
voor HBC en de KBO om de koppen eens bij elkaar te steken en te 
onderzoeken of er gemeenschappelijk belangen zijn waardoor we nog  
meer dan voorheen kunnen samenwerken en elkaar mogelijk kunnen 
versterken. 
In Hilvarenbeek zijn nu verschillende bridgeclubs actief en mogelijk zouden 
we op termijn nog verder kunnen in een vorm van samenwerking. 
Vooralsnog blijft de KBO de donderdagmiddagen organiseren en houdt 
HBC op de maandagavonden hun competitie avond volgens het ranking 
systeem wat als grootste voordeel heeft dat niet alle avonden verplicht zijn 
en ook bij afwezigheid niet voor een vervanger gezorgd hoeft te worden. 
De reguliere competitie is afgelopen en nu draait HBC de bridge 
zomeravond competitie die voor iedereen toegankelijk is, momenteel nog in 
de Elckerlyc maar vanaf de zomervakantie in onze grote huiskamer, Gouden 
Carolus. Meer informatie is terug te lezen op de website van HBC: 
https://29019.bridge.nl/ 
John Lenior 

KBO biljarten 
Op 12 mei jl hebben we tijdens een gezellige afsluiting van de 
biljartcompetitie, de prijzen behaald tijdens de finales, uitgereikt.   Dit jaar 
waren Henk Graumans (hoge gemiddeldes) en Toon Wouters (lage 
gemiddeldes) de kampioenen. 
De inventarisatie van de spelers die willen deelnemen aan de competitie 
seizoen 2022-2023 is vrijwel afgerond, deze start op 5 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 
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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). 
 
Werkgroep Educatie/Cultuur. 
De afgelopen jaren is het, in verband met het hele coronaverhaal, toch ’n 
probleem geweest bepaalde activiteiten te regelen o.a. omdat het vooral 
ging en gaat om binnen-activiteiten waarbij naast het inhoudelijke ook het 
onderlinge contact belangrijk is. 
We hopen daarom dat we de komende periode toch weer de mogelijkheid 
krijgen verder te gaan met bijv.;-de filosofie cursussen -’n muziek 
programma -informatie over leuke kunstvormen -’n nieuwe taalcursus 
(Engels en/of Spaans) -enz. 
Daarnaast is de werkgroep ook gericht op het organiseren van thema-
middagen die door deskundigen ‘gevuld’ worden met informatie over 
nieuwe maatschappelijke, medische en wellicht ook op langere gezondheid 
gerichte ontwikkelingen. Daar wordt bijvoorbeeld gedacht aan het moderne 
bankwezen, de veranderende medisch wereld vooral ook in de eigen 
omgeving, de ‘zorg’-gerichte ontwikkeling enz. 
Wellicht zijn er nog veel meer interessante onderwerpen met name gericht 
op ontwikkelingen die in deze tijd snel veranderen. Vanuit de werkgroep 
zullen we proberen daar op in te spelen maar…….we zullen ook leuke, 
gezellige activiteiten gaan organiseren gericht op kunst, theater, muziek en 
wellicht ook op film  (seniorenbios!)    

 

    

Op woensdag 3 augustus 2022 wordt voor de 11e keer de KBO Midden-
Brabant Golfdag gehouden, op Golfbaan Midden-Brabant, te Esbeek.        
Met de bekende Golfwedstrijd (kampioenschap) voor de KBO golfers en de 
Golfclinic incl. Par 3 pitch&putt baan voor de KBO niet-golfers en/of 
beginnend golfers. 
Iedereen wordt op de speeldag van harte met koffie/thee + iets lekkers 
ontvangen. Dat is bij deelname incl. kosten ook al inbegrepen en tevens zal 
er een leuk gevulde prijzentafel zijn! Nadere informatie vindt u op de 
website: https://www.golfmiddenbrabant.nl/kbo2022/ Daar vindt u ook 
het online inschrijfformulier, want telefonisch aanmelden is niet mogelijk. 

mailto:p.vd.lindeloof@outlook.com
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