
Voor de senioren van Hilvarenbeek nu ook activiteiten  
  

 in het kader van een winterschool  
  

Inleiding  

Na de succesvolle zomerschool van afgelopen zomer hebben we besloten in de 

komende maanden ook een aantal activiteiten in het kader van een 

winterschool aan te bieden.  

Alle senioren van Hilvarenbeek vinden in de onderstaande tekst alle informatie. 

De leden van de beide KBO's (HEB en Diessen) zullen ook nog uitgebreid 

worden geïnformeerd via de eigen nieuwsbrieven.  

Iedereen kan zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Hoeveel 

belang  ook de gemeente Hilvarenbeek aan deze winterschool- activiteiten 

hecht mag blijken uit het onderstaande voorwoord van wethouder Gerrit 

Overmans.  

  

Voorwoord van wethouder Overmans  

Winterschool 2023  

Nu de feestdagen achter de rug zijn, de oliebollen zijn 

verorberd, zitten we nog in onze donkere wintermaanden. 

Vaak lange maanden, zonder al te veel vertier, ontmoetingen 

en wachtend op de dagen die langer worden. Zoals de 

afgelopen weken veel is gememoreerd zaten we vorig jaar 

nog in een lockdown.  

Eenzaamheid lag op de loer. Daarom ben ik blij met dit 

mooie initiatief van de winterschool georganiseerd door KBO  

Diessen en HEB, wat hopelijk de start is van een nieuwe  

 traditie, waarin ontmoeten en beleven weer centraal staat. 

De winterschool als een schitterende aanvulling van de goed  

bezochte zomerschool. Daar kunnen we trots op zijn.  

In deze eerste editie is het programma bescheiden maar enorm inspirerend. 

Het biedt dan toch weer een aantal activiteiten waaraan u kunt deelnemen. 

Attendeer ook uw vrienden, familie en kennissen op dit programma, maar 

neem voor de gezelligheid en ontmoeting ook vooral iemand mee.  

Hopelijk ontmoet ik u bij een van de leuke activiteiten.  

Met vriendelijke groet,  

Gerrit Overmans, Wethouder Samenleving  

  

Wat hebben we voor u zoal in petto?  

  

Woensdag 15 februari 2023: Filmmiddag – Elckerlyc – gratis  

U kunt deze middag gaan kijken naar de film: “De beentjes van St. Hildegard”. 

Een tragikomische Nederlandse film met o.a. Herman Finkers in de hoofdrol.  

De filmmiddag is voor alle senioren gratis toegankelijk.  

Hiervoor moet u zich wel even via het aanmeldformulier   

aanmelden. Aanvang van de film is 14.00 uur; de zaal is 

open vanaf 13.30 uur. In de pauze  is er gratis koffie/thee.  

  

  

  



Dinsdag 28 februari 2023: Stamppotreis met live muziek; kosten € 32,- 

Voor verdere informatie over deze reis verwijzen wij naar de nieuwsbrieven  

van KBO's. Vertrek per bus om 11.00 uur bij Hercules in 

Diessen en om 11.15 uur vanaf de Vrijthof in Hilvarenbeek.  

KBO leden schrijven in en betalen via de reiscommissie   

van beide KBO's zoals aangegeven in de nieuwsbrieven;  

Niet KBO leden kunnen inschrijven via onderstaand aanmeldformulier en 

betalen via onderstaand rekeningnummer.  

Voor deze stamppotreis dient u zich vóór 3 februari op te geven!!!  

  

Dinsdag 7 maart 2023: Bezoek Museum Vondhoeve – Vond 49 – 

Ravels; kosten € 15,- inclusief vervoer per bus.  Bij 

het bezoek aan dit bijzonder interessante museum is 

inbegrepen koffie/thee en koek en aan het einde van de 

middag een “snertmaaltijd” met brood.  

Vertrek om 13.00 uur bij Hercules in Diessen en om   

13.30 vanaf de Vrijthof in Hilvarenbeek.  

  

Donderdag 28 maart 2023: Bezoek Museum Bewogen Jaren – 

Floreffestraat 1 – Hooge Mierde. Kosten € 7,- Voor het bezoek 

aan dit museum dient u uw eigen vervoer te 

regelen. Bij de prijs is inbegrepen een 

rondleiding en koffie/thee met iets lekkers! 

Aanvang 14.00 uur  

  

  

  

  

Woensdag 12 april 2023: Bezoek aan het Orgelmuseum  

– Beerten 17a - Hilvarenbeek; kosten € 13,50  

Voor dit bezoek dient u uw eigen vervoer te regelen.  

Bij de prijs is inbegrepen een uitgebreide uitleg over de 

aanwezige orgels; koffie/thee en een Brusselse wafel. 

Aanvang  13.00 uur.  

  

  

    

  
  



 eldformulieren kunnen worden ingeleverd bij de daarvoor speciaal geplaatste 

postbussen op de volgende adressen:  

  

– Elckerlyc –(postbus) Achter het Raadhuis 20 Hilvarenbeek  

– Wijnand Bles (brievenbus) Hilverstraat 8 – Hilvarenbeek  

– Ome Toon (postbus) Biestsestraat 38 c – Biest Houtakker  

– Schuttershof (postbus) Dorpsstraat 2 – Esbeek  

– De Eenhoorn (postbus)Theresiastraat 1 – Diessen  

– Jac. Linnemans (postbus) Baarschotsestraat 5 – Baarschot  

Wilma Paulissen (brievenbus)  Lage Haghorst 23 –  Haghorst  

  

Tegelijkertijd met de aanmelding dient u het totaal verschuldigde bedrag 

over te maken op rekening nummer NL05RABO0122300378 t.nv. KBO HEB. 

Pas na ontvangst van het inschrijfgeld wordt uw aanmelding als geldig 

beschouwd.    

Aanmeldingen moeten uiterlijk binnen zijn op vrijdag 3 februari 2023.  

  

    

  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanmeldformulier  

(wanneer voor 2 personen wordt aangemeld beide namen vermelden)  

  

Naam:______________________________________________________  

  

Adres: _____________________ Postcode:________________________  

  

e-mailadres:_________________ telefoonnummer:__________________  

  

  

  

datum  activiteit  aantal  Kosten  totaal  

15-02-23  filmmiddag    gratis  –,--  

28-02-23  Stamppotreis    € 32,00    

07-03-23  Museum Vondhoeve    € 15,00    

28-03-23  Museum Bewogen Jaren    €   7,00    

12-04-23  Orgelmuseum    € 13,50    

                           Totaal te betalen        

  

   

  

  

  

  


