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

op woensdag 29 maart 2023 in cc Elckerlyc 
Aanvang 15.00 uur. Zaal open 14.30 uur 

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

             A G E N D A 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Jaarverslag 2022 
4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023 
5. Decharge van het bestuur op voorstel van de kascommissie en 

benoeming nieuw lid kascommissie 
6. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar zijn Annie van de Wouw en Cees van Hoof;           
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 28 maart 2023 

7. Terugblik op 2022 
8. Visie en beleid 
9. Jubilarissen 
10. Rondvraag 
11. Sluiting Algemene Leden Vergadering. 

 

Na de vergadering is er een pauze en kan men vervolgens deelnemen aan een 
diner in buffetvorm (soep, koud/warm buffet en dessert). Kosten € 20,-- p.p. 
vooraf te betalen vóór 15 maart 2023 op bankrekeningnr NL05RABO0122300378 
t.n.v. KBO HEB. BETALING = AANMELDING. Consumpties voor eigen rekening, te 
betalen in Elckerlyc na afloop. 

Aanvang buffet  
Ook onze leden die NIET aan de vergadering deelnemen, kunnen zich 

aanmelden voor het buffet! 
 
Afsluiting. 

 

± 17.00 
uur 

  17.30 uur 

 ± 20.00 uur 
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Toekomstig Wonen begint Nu 
Informatie-en bewustwordingscampagne rondom Toekomstig Wonen start met 
een eerste lezing in een serie van vier.  
Locatie: MCC Elckerlyc Achter Het Raadhuis 2 Hilvarenbeek 
Datum en Tijd: 8 maart 2023, zaal open 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur 
Voor wie: Alle 55 - Plussers en ook hun kinderen zijn welkom 
Aanmelden: bij voorkeur bestuur@kbo-hilvarenbeek.nl of 06-53933572. 

KBO – Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker en KBO Diessen 
 

Activiteiten Winterschool in maart 
Dinsdag 7 maart 2023: Bezoek Museum Vondhoeve – Vond 49 – Ravels. 
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. 
Donderdag 28 maart 2023: Bezoek Museum Bewogen Jaren – Floreffestraat 1 – 
Hooge Mierde.  
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!  
Woensdag 12 april 2023: Bezoek aan het Orgelmuseum – Beerten 17a – 
Hilvarenbeek. 
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.  

KBO-HEB koor ‘’Zang & Vriendschap’’ 
In het kader van de winterschool activiteiten willen wij u graag kennis laten 
maken met de liederen van ons seniorenkoor en het repertoire dat gezongen 
wordt. Welkom op maandag 6, 13 en 20 maart in de Ensemblezaal van mcc 
Elckerlyc van 13.00 - 14.15 uur; de deelname is gratis. 
Tijdens deze sessies kun je meezingen uit onze liedjesbundels 1 en 2 die dan ter 
beschikking worden gesteld. De begeleiding van de muziek is op originele 
orkestbanden. 
We zijn geen Shantykoor, maar zingen liederen van de jaren 60 tot en met de 
jaren 90 en liederen uit de vergeten tijd. 
Interesse in het bezoeken van een of meerdere sessie(s)?  
Meld je dan aan bij een van de bestuursleden van het koor:  
Hans Wilmes 013 505 2259 of 06 4188 4640, Johanna Broeckx 06 4604 7656, 
Maria v.d. Hout 013 505 3513 of Cees van Berkel 013 505 4094. 
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Driegangendiner 2023 
U zult wel gemerkt hebben, dat er het een en ander is veranderd in de opzet van 
het driegangendiner. Allereerst zijn de prijzen verhoogd en de aanvangstijd is 
vervroegd. Daarnaast is er geen keuze meer tussen vis en vlees. We eten 
allemaal hetzelfde. Natuurlijk kunt u wel doorgeven als u ergens allergisch voor 
bent. Bij opgave via de mail graag uw naam, het aantal personen en uw 
telefoonnummer vermelden. 
In februari is het eerste driegangendiner al geweest. Deelnemers waren zeer 
tevreden over het diner in Boshuys Klein Utrecht. Groot compliment voor uitbater 
Rob van Gestel. 

Dinsdag 21 maart is bij Kookgenoten het volgende driegangenmenu. 
Reserveren bij voorkeur via E-mail: info@kook-genoten.nl of Hans Worms, 
013-5055846. Inloop 17.00 uur en aanvang eten 17.30 uur. De kosten zijn  
€ 24,50 excl. drankjes. 

In geval van verhindering graag ook even een telefoontje naar het restaurant. 
 
Activiteiten 
Velocitas 
Nu het voorjaar zich aandient en het weer wordt om gezellig in onze buurt een 
rondje te fietsen, dan bent u bij de KBO op de juiste plaats. Wij fietsen op 
woensdagmiddag. We vertrekken in maart nog om 13.00 uur bij de kerk op de 
Vrijthof. 
Het tempo kan iedereen aan en er wordt ook een pauze gehouden tijdens de 
tocht die ongeveer 35 km is. Kom gerust een keer meefietsen. Je hoeft je niet 
vooraf aan te melden. 
 
Bridge 
Het bridgeseizoen loopt ten einde. Men kan deze maand nog bridgen bij de KBO 
in een ontspannen sfeer. We spelen op donderdagmiddag in de Elckerlyc. 
Inschrijven om 13.15 uur 
 
Rikken en jokeren 
Dit voorjaar zijn er nog twee kaartmiddagen. 
De eerste is op woensdag 8 maart en de tweede op woensdag 12 april. 
Beide keren is het kaarten bij café Ome Toon in Biest-Houtakker. 
Het zijn deze keer 2 aparte middagen, die niet aan elkaar zijn gekoppeld.  
Dus, als je één van de twee dagen niet kunt, kun je op de andere dag gewoon 
mee kaarten. 
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Gespreksgroep Kerk-zijn 
De KBO-gespreksgroep Kerk-zijn is een open groep. Iedereen die zin heeft in een 
goed gesprek, in het uitwisselen van ervaringen kan en mag meedoen. Graag 
zelfs. Zou je wel willen, maar... De eerste stap in het meedoen is kijken en 
luisteren naar hoe het eraan toegaat om zo te ervaren of het ‘iets’ voor jou is. Hou 
je een beetje van bespiegelen, dan weet ik vrijwel zeker dat je het niet bij één 
bezoek laat. Weifelende KBO’er: pak de telefoon, bel coördinator Cees Priems 
[013 505 2286] en zeg dat je komt. 
Eerstkomende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 23 maart. 
Gespreksleider, pastor Cor Daemen, heeft het thema ‘relaties in verband met  
(Gods)geloof’ voorbereid. Een moeilijk onderwerp? Best wel, maar de 
gespreksleider bezit de kwaliteit zo’n thema af te pellen tot brokken waar de 
groep mee uit de voeten kan. 
Vaste locatie: kerkzaaltje van de Petruskerk. De ontmoeting begint om 14.00 u.  
Ad Smeijers, servus minor. 

Digitale ondersteuning 
Steeds vaker komt het voor dat u, bij het aanvragen van toeslagen, betalingen 
van belastingen, inloggen bij uw verzekeringen, uw DigiD nodig heeft. 
Veel mensen vinden dit lastig.  
Wilt u graag ondersteuning bij allerlei digitale zaken? Dan kunt u een beroep 
doen op mensen van KBO-HEB.  
Neem contact op met Elly Daemen, daemen54@gmail.com, 0650282316, of met 
Wijnand Bles, wambles@planet.nl, 0620276140. Zij helpen u graag!! 
 

Onafhankelijke cliëntondersteuning (ook wel OCO genoemd) 
Heeft u hulp of zorg nodig in het dagelijks leven? Bv. bij het zelfstandig kunnen 
wonen of bij het oplossen van problemen thuis. 
Dan is het soms best even zoeken om te weten bij wie u moet zijn of hoe u dit 
regelt. Komt u er met hulp van uw partner, een familielid of vriend niet uit? 
Onze tip: schakel een onafhankelijke cliëntondersteuner in. Twee mensen weten 
namelijk meer dan één. 
Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen om duidelijk te maken wat 
belangrijk voor u is. Misschien is het fijn om huishoudelijke ondersteuning te 
krijgen, wanneer u al wat ouder wordt. Samen kunnen we daarvoor een aanvraag 
bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) in de gemeente Hilvarenbeek. 
U kunt altijd terecht bij Annie van de Wouw, annievandewouw@outlook.com, 
0610777422. 
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Boswandeling door de Oranjebond van Orde op zaterdag 15 april 
De vorige editie zijn we wat dieper ingegaan op het ontstaan van de Oranjebond 
en het beheer van dit stukje natuur. Vandaag gaan we de werkelijke natuur en 
haar evenwicht waarnemen en dus echt kijken naar mooie vormen van bomen, 
ondergroei van vele mossen en ook naar de bewoners en gebruikers van het bos. 

Als je als mens wat ouder wordt en het is maart dan verlang je 
steeds sterker naar het voorjaar. Het wordt warmer en de blaadjes 
zijn nog net niet gevorderd tot volwaardige fabrieken die ons 
voorzien van de zo nodige zuurstof. Hoezo zuurstof zullen velen 
zich afvragen maar toch zijn de bomen ware fabrieken die ons van 
zuurstof voorzien. Wat is een natuurlijk evenwicht en wie zorgt 
daarvoor? Wie heeft het water wel eens horen stromen? Ook kan 

je echte bosvogels waarnemen nadat je het geluid hebt kunnen waarnemen en 
dat zijn er nogal wat. Bij de aanvang van de wandeling hoor je al meteen het 
hakken van de specht, welke, dat 
kan je nog niet meteen zeggen 
want er kunnen er drie zijn nl. de 
Grote bonte, Zwarte of de Kleine 
bonte Specht. Boomklever laat 
zich ook goed horen en zien want 
hij is niet bang voor de mensen. 
Daarna vallen meteen op de vele soorten mossen die een indicator zijn voor een 
gezonde omgeving. Op de route komen we zeker vele soorten tegen.  Met een 
klein omweggetje zullen we een echte mooie indicator vinden die duidt op een 
gezonde bosomgeving en dat is het mierennest van de rode bosmier.  
 
Start: Zaterdag 15 April 2023 om 10.00 uur 
Plaats: Café  Schuttershof, Dorpsstraat 1, Esbeek 
Kosten: Gratis, evenals de koffie. 
Na de koffie gaan we naar de Oranjebond bij de Schuttel. 
Daar krijgt u uitleg  en een rondleiding door Martin van Mol, bijgestaan door Toon 
Bruurs. Duur: 4 tot 5 kwartier. 
 
U kunt zich opgeven bij Stan  Meijer : stanenmarijke@gmail.com,  tel: 013 5052581,  
of Ad  Vugts, aahvugts@caiway.nl , tel: 013 505 2126. 
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen; opgeven vóór 12 april. Vol is vol. 
Graag tot zaterdag 15 april. 
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Horizontaal: 1 voorstelling in de slaap; smet; speling - 2 karakter; uitholling door 
stromend water; bladgroente - 3 geluidje; luizenei; platzak; sjaal - 4 elpee; ton; het 
kweken - 5 eigenaardig; hoogste speelkaart; vogel - 6 daar; bedehuis; deel v.e. 
zeilboot; broer van Kaïn - 7 pl. in Flevoland; harde klap; stierenvechter - 8 knock-
out; pers. vnw; dierentuin in Amsterdam; met name; niet wild - 9 een zeker 
iemand; hoofddeksel; kroot; loofboom - 10 dakbedekking; dreigend gevaar; 
drinkbehoefte - 11 smekend verzoek; Europeaan; onbesmet; pratende vogel - 12 
roem; serie; huwelijkspartner; niet parkeren. 
 
Verticaal: 1 huisbedekking; kanselrede; riv. in Duitsland - 2 spoorstaaf; riv. in Italië; 
omlaag - 3 zwaardwalvis; grote bijl; grasland - 4 of dergelijke; epiloog; bout - 5 
honingdrank; gewichtsaftrek; verbond - 6 hebberig persoon; zinken emmer; deel 
v.e. trap - 7 waterplant; steekbeitel; woonboot - 8 loofboom; badkleding; nors - 9 
ijzig; grap; ingeving - 10 troep jachthonden; blijspel - 11 deel v.e. toneelstuk; 
botervat; platvis - 12 cowboyfeest; weer gezond; British Airways - 13 Japans 
bordspel; voordat; provinciehoofdstad - 14 pl. in Gelderland; kluit; spits.  


