
 

 

                       Jaarverslag 2021 KBO Best 

 

Evenals in 2020 begonnen we weer met een lock down. Wie had kunnen bedenken dat we 
weer  weinig of niks mochten/konden doen. Vanaf half juni mocht er weer het een en ander, 
gelukkig het was zomer en een terrasje kon nog net, de horeca was even open maar verder 
nog geen activiteiten iedereen was bang om iets op te starten, “Laten we maar wachten tot 
na de zomer “ zei men.  

Maar wij van het bestuur hebben niet stil gezeten. Maandelijks zijn we bij elkaar gekomen 
(veelal online) en hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van de gemeente, de Lev 
en KBO Brabant. Ook daar proberen wij uw zaken te behartigen.  

We zij gewoon verder blijven gaan met organiseren. Dat niet alles door kon gaan was een 
domper.  

16 september hebben we een dagtocht gehad naar Middelburg-Veere. Hier was veel 
belangstelling voor. We zijn met 2 bussen er naartoe gegaan en het was een geslaagde dag. 

In november dachten we een activiteitenmarkt te houden waarvoor we veel hadden 
georganiseerd maar helaas Corona gooide weer roet in het eten, teveel mensen bij elkaar 
mocht niet. 

1 december zouden we een etentje hebben bij Grand Café de Bank, maar helaas weer 
moeten cancelen omdat de restaurants om 17.00 uur dicht moesten. 

Dan maar op naar de kerst dachten we, een dagtocht naar de kerstmarkt in Keulen 
georganiseerd, kaartjes voor de kerstviering verkocht,  maar helaas de toenmalige 
coronaregels maakten weer dat we ook dit alles niet door konden laten gaan. 
Het was maar een stille maand december. 

Zo zijn we met de regelmaat van de klok door het jaar heen gesukkeld. 
 
Op 18 maart hebben we de wisseltrofee mogen ontvangen van Burgermeester Ubachs.  
De wisseltrofee  is een beloning voor initiatieven vanuit de inwoners, verenigingen en 
ondernemers voor de gemeenschap. Dit jaar ging de prijs naar ons “de KBO-best” die onder 
meer tijdens de coronacrisis activiteiten heeft opgezet om eenzaamheid onder ouderen 
tegen te gaan. Namens de KBO mocht onze voorzitter Paul Gondrie, onder toeziend oog van 
mijzelf, de wisseltrofee met een cheque van €. 250,00  in ontvangst nemen. Meestal wordt 

 

 
 



deze prijs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst uitgereikt maar vanwege de Corona werd de 
prijs deze keer in het gemeentehuis uitgereikt met slechts enkele aanwezigen en wel op 
afstand.  

15  april moesten we de ALV weer online houden, wat erg jammer was maar helaas het kon 
niet anders. We hopen dat we deze in 2022 weer wel fysiek kunnen houden want we kijken 
er wel naar uit om weer bij elkaar te zijn. 

Dit jaar hebben we, samen met de firma Yolknet en ons bestuurslid Wilma van Rulo en onze 
voorzitter Paul Gondrie , een nieuwe website gelanceerd, en die mag er wezen.   

Op 14 oktober hebben we in Zalencentrum Prinsenhof kunnen genieten van een muzikaal 
optreden, wat werd verzorgd door KBO Best samen met stichting muzikaal oktober.  
Een optreden onder de titel “Tango Tango”  
Een programma met muziek van de Argentijnse componist Piazzolla. Olga van der Pennen 
(piano) trad hierbij op met Odilia Carmen (zang) en Nina Lazaar (viool).  
Dit was een geslaagde middag.  
 
In november hebben wij van de jaarlijkse Rabo clubsupport weer een bedrag van €. 608,07 
mogen ontvangen, iedereen bedank voor het stemmen op onze club. Zo kunnen wij dit geld 
weer gebruiken om leden activiteiten te organiseren.  
 
Onze voorzitter heeft in november van de Plus sponsorpunten een mooie cheque met het  
bedrag van €. 499,00 in ontvangst mogen nemen wat bij elkaar was gespaard door punten te 
verzamelen, deze werden verstrekt bij de boodschappen, ook hiervoor iedereen bedankt die 
dat mogelijk heeft gemaakt.  En natuurlijk bedanken wij ook de PLUS supermarkten Erwin 
Kenter en Ton Henst voor de organisatie van deze actie. 

Voor deze, wij blijven optimistisch en gezien het begin van 2022 terecht. 

        Willy Wouters (secretaris) 

 

 

 

 

 

 


