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Inleiding 
Het jaarverslag van KBO-Huijbergen over 2020 sloot af met de hoopvolle 

verwachting dat 2021 meer ruimte zou bieden voor verenigingsactiviteiten dan 2020. 
Helaas stond echter ook het voorbije jaar grotendeels in het teken van de 
coronapandemie. Vanaf januari waren bijeenkomsten met leden uitgesloten en lagen 
onze beweegclubs stil. Wel bewaarde het bestuur het contact met de leden via de 
bezorging van de Ons met de gebruikelijke bijlagen. Ook via onze website en het 
Infoblad Huijbergen zijn onze leden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de 
stand van zaken. In tijden van lockdown heeft het bestuur ook, als daar aanleiding 
toe bestond, attenties bij de leden bezorgd, zoals een luxe paasei en een kerststol. 

Eind augustus leek het ergste leed geleden en pakte KBO-Huijbergen haar 
activiteiten weer op. Alles was immers weer min of meer normaal, tot de 
omikronvariant van het coronavirus roet in het eten gooide en de overheid eind 
november besloot tot een nieuwe lockdown. Andermaal draagt het jaarverslag 
daardoor noodgedwongen een sober karakter. 

 
Leden en bestuur 

In 2021 is het ledental op peil gebleven. Waren er per 31 december 2020 206 
leden, op dezelfde datum in 2021 telde de afdeling er 202. Het aantal gastleden ging 
van 15 naar 21. Al met al is er dus sprake van een lichte groei. 

 
In 2021 was het afdelingsbestuur als volgt samengesteld: 
voorzitter: Nico Boere; 
penningmeester: Harry Straver; 
secretaris: Joop de Krom; 
lid: Anny van Hoof; 
lid: Anneke Boksman. 
Het bestuur heeft in 2021 10 keer vergaderd.  
Het jaarlijkse co!rdinatorenoverleg moest weer vervallen. 
 

Activiteiten 
Niet minder dan 70 leden vierden op 22 september in De Kloek de herstart 

van KBO-Huijbergen met een feestelijke versie van de Algemene Ledenvergadering. 
Zij genoten voorafgaand aan de feitelijke vergadering van een uitgebreide lunch en 
erna van de muzikale quiz Gouwe Ouden. Een week later stapten 46 deelnemers in 
de bus voor de jaarlijkse Dagbusreis, die ditmaal neerkwam op een ‘rondje Zeeland’. 
We bezochten op Goeree de Mèkkerstee, een grote geitenfokkerij annex 
kaasmakerij, en de RTM, een stichting die oude treintjes rijdend houdt. Een rondrit 
met een van die treintjes stond ook op het program. Via Brouwersdam en 
Zeelandbrug belandden we weer in Huijbergen, waar in De Kloek een heerlijk diner 
wachtte. 

Het volgende evenement, op 20 oktober in De Kloek, was de Huijbergse 
Filmmiddag. Een volle zaal keek geboeid naar films over het Huijbergse 
majorettepeloton De flamingo’s en het Markiezaatsmeer. Ook de grote 
Ontspanningsmiddag op 17 november, eveneens in De Kloek, was een waar feest 
voor de zeventig deelnemers. Zanger-entertainer Bart van Loon wist de stemming er 
goed in te houden.  

De beweegclubs waren het grootste deel van het jaar inactief, maar  
fietsclub, bowlingclub, gymclub en lijndansclub hebben zoals hierboven vermeld in 
september hun activiteiten hervat. Daar maakte de omikrongolf van de pandemie 
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eind november dus een abrupt eind aan. Ons koor heeft zelfs toen niet gerepeteerd 
of optredens verzorgd. 

Er waren in 2021 drie goedbezochte bingomiddagen in De Kloek, de laatste 
op 3 november. 

Bij alle genoemde activiteiten heeft het bestuur gestreefd naar inachtneming 
van de destijds geldende coronaregels. 

 
Belangenbehartiging 

Via KBO-Brabant en de KBO-Kring Gemeente Woensdrecht verzorgt onze 
afdeling collectieve belangenbehartiging. Onze algemeen toegankelijke lezingen, die 
wij organiseren samen met onze Partners in Cultuur, vallen daar in feite ook onder, 
evenals de samenwerking met het Dorpsplatform Huijbergen en de Dorpscoöperatie. 
Samen met het Dorpsplatform heeft de afdeling in 2021 een jeu-de-boulesclub op 
poten gezet. Ten slotte vermelden wij de jaarlijkse ondersteuning met € 50,= van het 
Infoblad Huijbergen. 

De individuele belangenbehartiging kreeg weer gestalte in het werk van onze 
belastinginvulhulp, naast de attenties door de werkgroep Lief & Leed. Jarenlang, tot 
haar onvoorziene overlijden eind augustus, was de betreurde Bea Luyks het gezicht 
van deze commissie. Gelukkig is door het aantreden van Mevrouw Corry Plevier de 
voortzetting van haar waardevolle werk gewaarborgd. 

 
Slotsom 

‘Als het niet kan, zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan,’ schreven 
wij eind 2020. Terugblikkend denkt het bestuur, dat KBO-Huijbergen dat in 2021 
zeker heeft waargemaakt. Hopelijk kunnen wij eind 2022 vaststellen dat ‘het kon, 
zoals het moest’! 

 
 
Huijbergen, maart 2022, 
 
Joop de Krom 
secretaris KBO-Huijbergen 

 
 


