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Leden en bestuur
De leden vormen het hart van KBO-Huijbergen. Daarom is het verheugend,
dat het ledenaantal in 2018, weliswaar licht, is toegenomen. Waren er per 31
december 2017 210 leden, op dezelfde datum in 2018 telde de afdeling er 213.
zeven leden zegden hun lidmaatschap op en vier leden zijn ons ontvallen door
overlijden. Daar stonden veertien aanmeldingen tegenover. Het aantal gastleden
steeg ook licht, van acht naar elf.
Ten bate van onze leden is sinds de jaarvergadering van 21 maart 2018 een
bestuur actief, dat als volgt is samengesteld:
voorzitter: Nico Boere;
penningmeester: Harry Straver;
secretaris: Joop de Krom;
lid: Anny van Hoof;
lid: Anneke Boksman.
Het bestuur is in 2018 negen keer in vergadering bijeengekomen. Daarnaast
is er talloze malen sprake geweest van informeel overleg en is het bestuur
opgetreden als gesprekspartner voor derden, zoals KBO-Kring Gemeente
Woensdrecht, BWI, Werkgroep Huiskamer-Huijbergen, de Huijbergse
Dorpscoöperatie, de Woensdrechtse Wmo-raad en de Gemeente Woensdrecht.
Gelukkig kon het bestuur óók in 2018 bij tal van activiteiten een beroep doen
op een ruime groep vrijwilligers. Zonder hen zijn de activiteiten van de afdeling niet
goed voorstelbaar. Op dinsdag 7 november heeft het jaarlijks coördinatorenoverleg
plaatsgevonden. Daarbij hebben vertegenwoordigers van de werkgroepen en het
afdelingsbestuur de hoofdlijnen voor het programmajaar 2019 uitgezet.
Tijdens de jaarlijkse Advents-Kerstviering ontvingen de vrijwilligers een
attentie. Bovendien werden in de kersttijd de leden van 85 jaar en ouder bezocht
door Dina Vos en Harry Straver en met een presentje verblijd. Het bestuur dankt
beiden met nadruk voor hun inzet.
Activiteiten
Ook in 2018 was er veel te doen bij KBO-Huijbergen, allereerst de wekelijks
en maandelijks terugkerende activiteiten. Beter Bewegen voor Ouderen heeft in de
persoon van Mireille Bogers een kundige en enthousiaste instructrice voor de lessen
op de vertrouwde maandagmiddag. Cock van Velzen verzorgde voor het laatste jaar
de administratie. Het bestuur dankt haar voor haar inzet gedurende tal van jaren. Het
aantal deelnemers aan deze waardevolle activiteit is groeiende.
De Choeloedansers, onze volksdansclub, kwamen wekelijks op dinsdag
bijeen, onder leiding van Gusta Termorshuizen, administratief bijgestaan door Anny
van Tilburg. Helaas moest op 7 juni Gusta om gezondheidsredenen haar taak
neerleggen. Er is op passende wijze afscheid van haar genomen. Mede omwille van
het sterk gedaalde ledenaantal is besloten de dansactiviteit op te schorten tot januari
2019. In de tussentijd heeft het bestuur contact gelegd met mevrouw Jennifer Meijer
om te komen tot een lijndansclub onder haar leiding. Hiervoor bleek voldoende
animo en dus zal op 8 januari 2019 de dansclub in aangepaste vorm een doorstart
beleven.
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Ook de biljartclub, met als coördinator Theo Frerichs, kende al enige tijd
personele problemen. Uiteindelijk bleek voortzetting van de club geen haalbare zaak.
Op 19 december werd gespeeld om het laatste clubkampioenschap. Winnaar werd
Jos Janssens. Voor en na de slotwedstrijd genoten de biljarters en hun partners van
een lunch en diner bij FamilyLand in Hoogerheide. Voortaan is het biljarten op
woensdagmiddag bij Vaeders Hoefke een informeel gebeuren. Jack van Loon blijft
aanspreekpunt voor eventuele belangstellenden. Theo Frerichs nam ook afscheid
van de afdeling. Voor zijn vele verdiensten, ook als belastinginvulhulp en
thuisadministrateur, is hij tijdens de Advents-Kerstviering op 12 december
onderscheiden met de Zilveren Speld van KBO-Brabant.
Ook de Fietsclub Heen en Terug heeft zich doen gelden. De leden fietsten
samen niet minder dan 14.256 kilometers bijeen. Riet Verbrugge werd de
kampioene; zij nam 1011 kilometers voor haar rekening. Jack van Loon
coördineerde, bijgestaan door secretaris Jan Kerremans. Op 7 juni was een
filmploeg, bestaande uit Wino Paas, Harrie Verbrugge en Joop de Krom van de
partij. Het resultaat was een videoverslag op YouTube, om Heen en Terug te
promoten, want helaas kampt ook deze club met een krimpend ledental.
De Werkgroep Bingo heeft in 2018 niet minder dan elf bingomiddagen
georganiseerd voor een telkens goedgevulde, geestdriftige zaal bij Vaeders Hoefke.
De ruime opbrengst van netto € 1.200,= kwam ten goede aan Verwenmiddag en
Advents-kerstviering. Dit succes onderstreept de waarde van het werk van
coördinatrice Anny van Hoof en haar team.
Onder de naam 'Lucky Strike' komt onze bowlingclub wekelijks op
dinsdagmiddag bijeen op de banen van Familyland te Hoogerheide. Wino Paas bleek
aan het einde van het seizoen de kampioen-bowler bij de heren, bij de dames eiste
Hennie de Krom de titel voor zich op. De dames Anny van Hoof en Anneke Boksman
coördineerden.
Dan is KBO-Huijbergen ook betrokken bij het koor 'Toontje Hoger, Toontje
Lager'. Dit gezelligheidskoor verzorgde in onze regio niet minder dan acht optredens.
Helaas leed het koor ook een groot verlies: op 26 december overleed vaste
accordeonist Piet Luijks. Ineke Jeuken verzorgde de contacten voor het koor.
Dan waren er de thematische bijeenkomsten van de afdeling. We zetten ze op
een rij:
20 februari: afsluiting van het jaarlijkse KBO-VVH-riktoernooi in Vaeders
Hoefke, met prijsuitreiking en de traditionele boerenkoolmaaltijd.
21 maart: Algemene Ledenvergadering in De Kloek. Mevrouw Rineke
Beerthuizen-van Oort was volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. De
voorzitter dankte haar voor haar inzet en onderstreepte zijn woorden met een
bloemstuk.
11 april: dagbusreis naar de Betuwe, met als hoogtepunt een cruise van drie
uur op de Linge én diner aan boord. De bus zat vol.
17 april: lezing Hartsverhalen, door Ad van Gool in De Kloek, georganiseerd
samen met de Partners in Cultuur.
30 mei: 'excursie dichtbij' met 27 deelnemers naar Hilvarenbeek. We
bezochten het Museum Dansant, waar we na een heerlijke lunch werden getrakteerd
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op een leuke demonstratie van werkende kermis- en caféorgels. Velen waagden
zelfs een dansje.
2 augustus: vijftiende(!) Verwenmiddag voor onze minder valide
dorpsgenoten, die genoten van het door Dina Vos en Bea Luyks samengestelde
programma, met als hoogtepunten een muzikaal optreden onder de titel Voor de
jeugd van vroeger, bingo en loterij. De middag werd afgesloten met een smakelijke
maaltijd.
26 september: 'speelse lezing' over Zendamateur voor Artsen zonder Grenzen
door Anton Mandos, die op geestige wijze vertelde over zijn werk voor deze
belangrijke organisatie. Een spontane collecte onderstreepte de waardering van het
publiek in De Kloek.
24 oktober: de traditionele Ontspanningsmiddag in De Kloek, met een
muzikale quiz, Gouwe Ouden, tot zijn eigen verbazing gewonnen door secretaris
Joop de Krom. Er waren bijna tachtig leden verzameld in de grote zaal van De Kloek!
21 november: de Huijbergse Filmmiddag bij de Broeders van Sainte-Marie,
met films uit het archief van John Kil. Vertoond werden films over het Europa-project
op de basisschool in 2001, met commentaar door Peeter Meesters, en het tweede
Nootjesbergconcert in 2016. Het programma werd aangevuld met enkele filmpjes
over het lopende verenigingsjaar, zoals deze ook te zien zien op YouTube.
12 december: Advents-Kerstviering, een sfeervolle woorddienst onder de
inspirerende leiding van Broeder Nico, met als thema Een plaats voor anderen.
Vervolgens ontving Theo Frerichs voor zijn vele verdiensten de Zilveren Speld.
Daarna verzorgde het koor Vox Populi een mooi kerstconcert. Ten slotte werden
onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ruim tachtig leden woonden deze
bijeenkomst bij.
Verder is in 2018 onder de naam Partners in Cultuur de samenwerking
voortgezet met de Bibliotheek, de Heemkundekring De Wilhelmiet, de
Vrouwenvereniging VVH en het Wilhelmietenmuseum. Het collectief organiseerde op
13 maart in het voormalige gemeentehuis een succesvolle schrijversavond, met als
gast Erik Vlaminck. De zaal puilde uit! Een ander literaire activiteit is de cursus Kom
verhaal halen in Huijbergen. Joop de Krom verzorgde in maart en april voor de zesde
keer een reeks van vijf bijeenkomsten in de bibliotheek. Vanuit de bieb zorgde Adri
Damen voor logistieke ondersteuning. Verder hebben de verenigingen hun krachten
gebundeld bij het gezelligheidskoor Toontje hoger, Toontje lager, het riktoernooi en
de lezingen van Ad van Gool en Anton Mandos. Enkele KBO-activiteiten, zoals de
excursie naar Hilvarenbeek, stonden ook open voor leden van de
partnerverenigingen.
Belangenbehartiging
In 2018 was geregeld sprake van specifieke collectieve en individuele
belangenbehartiging.
KBO-Huijbergen werkte mee aan het Huiskamerproject in het Broederhuis
Sainte-Marie en was verder via KBO-Kring Gemeente Woensdrecht gesprekspartner
van diverse overheden. Een aparte vermelding verdient de Dorpscoöperatie
Huijbergen. Het afdelingsbestuur werkt daarmee van harte samen. Verder heeft de
afdeling ook in 2018 het Infoblad Huijbergen met een donatie van € 50,=
ondersteund. Het bestuur heeft bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe
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bewoners van Margaretha Woonhof. Velen van hen zijn nieuw in Huijbergen. Een
lidmaatschap van onze vereniging kan helpen bij hun inburgering. Daarom zijn in
2018 gedurende het hele jaar presentie-exemplaren van het magazine Ons bij
Margaretha bezorgd en hebben Nico Boere, Anneke Boksman en Joop de Krom een
introductieavond in het Woonhof verzorgd, met als resultaat dat reeds zes
Margaretha-bewoners zich bij KBO-Huijbergen hebben aangesloten.
Een voorbeeld van individuele belangenbehartiging is het werk van onze
belastinghulp mevrouw Anneke Boksman-Maltha, die in 2018 weer een kleine twintig
personen assisteerde bij de aangifte voor de inkomstenbelasting en het oplossen van
problemen in de thuisadministratie.
Ook het werk van de commissie 'Lief en Leed' is een vorm van individuele
belangenbehartiging. Bea Luyks en Dina Vos hielden nauwlettend in het oog welke
leden speciale aandacht nodig hebben of verdienen en boden vervolgens die
aandacht, vaak in de vorm van een geschenk of een bloemetje.
Ten slotte maakt de afdeling veel werk van het digitale domein. Dankzij de
inzet van Wino Paas en Joop de Krom krijgt de afdelingswebsite steeds meer
gestalte. Daarnaast verzorgt Joop de Krom een verenigingscube voor de afdeling
binnen Ons Platform/Cubigo. Helaas is het aantal actieve gebruikers van dit platform
nog altijd teleurstellend laag.
Slotsom
Zowel op het punt van activiteiten van ontspannende en informatieve aard als
op dat van belangenbehartiging heeft KBO-Huijbergen zich ook in 2018 geducht
geweerd. Het bestuur is van zins het gevoerde beleid ongewijzigd voort te zetten,
met bijzondere aandacht voor het thema ledenwerving.
Huijbergen, maart 2019,
Joop de Krom
secretaris KBO-Huijbergen

