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Katholieke Bond van Ouderen - afdeling Eersel
Voorzitter:

Roeland van Groeningen
 06 2007 2190
P.Gielmansstraat 2H1, 5521 CG Eersel
e-mail: r.groeningen3@upcmail.nl
Secretaris
Mieke van Ebskamp
 51 40 61
Lindestraat 113, 5521 EJ Eersel
e-mail: mieke.van.ebskamp@kpnmail.nl
Penningmeester:
Sjannie Vorstenbosch
 51 68 61
Eikenburg 94, 5521 HW Eersel
e-mail: penningmeester.kbo.eersel@gmail.com
Bankrekening: NL74 RABO 0113 5973 63 t.n.v. KBO afd. Eersel
contributie 2021:
€ 21,-- p.p.
via automatische incasso:
€ 20,-- p.p.
Ledenadministratie: Harry Baas
 06 1952 7683
P.Gielmansstraat 2D3, 5521 CG Eersel
e-mail: h-baas1948@hotmail.com
Verhuizing, lidmaatschap af- en aanmelden: Harry Baas
Overlijden, jubileum, belangrijke gebeurtenis: Mieke van Ebskamp
Website:

www.kbo-eersel.nl

Ouderenadviseurs: Marijke en Nic Mares
Ellen Frens
Ans van Gool
belastingzaken:
Frans Nooijen
Nic Mares
Ad Lavrijsen
Ziekenbezoekgroep: vacature
Bezoek 85-plussers Elly Rombouts

 51 40 84
 51 35 51
 51 61 13
 51 42 57
 51 40 84
 51 25 23

 53 00 47

Redactie Nieuwsbrief:
Harry Baas (tevens distributie-coördinatie), Mieke van Ebskamp,
Josy Ruijs, Willemien Timmermans
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief tot 12 januari
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com
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 06 2398 2965

Personalia
Hartelijk gefeliciteerd:
De KBO ontving bericht van het volgende huwelijksjubileum:
 Toon en Mien Adams (Nieuwstraat 16 C, 5521 CC Eersel)
60 jaar getrouwd (diamanten bruiloft!) op 16 december.
Overleden:
19-11 Leo van Genugten
01-12 Jan Neijnens
08-12 Jan van Sambeeck

Lindehof-N 5
Nieuwstraat 16 E
Postakkers 67

Eersel
Eersel
Eersel

77 jaar
85 jaar
84 jaar

KBO-Eersel wenst alle familieleden veel sterkte toe
bij de verwerking van dit verlies.

In memoriam
Op 8 december 2020 is Jan van
Sambeeck op 84-jarige leeftijd
onverwacht overleden. Een
markant persoon met een groot
hart voor de gemeenschap van
Eersel.
Jantje, zoals hij bij iedereen
bekend stond, heeft zich op veel
fronten en gedurende vele jaren
ingezet voor het verenigingsleven:
naast de KBO o.a. voor EFC,
toneelvereniging ‘De Doorzetters’,
de maaltijdvoorziening, de vervoersdienst, Stichting Ouderen Biljart
Eersel, zong hij in het herenkoor en was acoliet in de kerk.
Veel mensen kenden Jan en omgekeerd.
Dit gaf hem veel voordelen als vrijwilliger.
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Hoewel hij van 1999-2002 deel uit maakte van het bestuur van de
KBO, was hij toch meer een doener en wilde hij in direct contact
staan met de mensen. Met zijn droge humor, soms een tikkeltje
eigenwijs, in de gaten houdend dat alles klopte, ging zijn voorkeur uit
naar het contact met de mensen en het levendig houden van de
communicatie binnen de vereniging. In het verlengde hiervan was hij
lid van de redactiecommissie en medeverantwoordelijk voor de
uitgave van onze maandelijkse Nieuwsbrief.
Tot voor dit jaar was Jan ook verantwoordelijk voor de bezorging van
deze Nieuwsbrief en de Ons. Hij stuurde een club van zo’n 25
mensen aan die, in wijken ingedeeld, de bezorging deden. Daarbij
steeds lettend op eventuele mutaties bij de bezorgers, maar vooral
binnen het ledenbestand. Zelf nam hij ook een wijk voor zijn rekening.
Jan hield als wijkcontactpersoon het wel en wee in ‘zijn’ wijk in de
gaten. Zo kon hij extra aandacht geven aan de bewoners indien dit
nodig was.
Vanuit zijn functie als acoliet in de kerk werd hij, als dit doorgegeven
was, op de hoogte gehouden door de koster van de overleden leden
van onze vereniging. Hij zorgde dan, dat de KBO-vlag en -kaars op
het altaar stonden tijdens de uitvaartdienst in de kerk.
Als coördinator ‘Bijstand bij rouw- en verliesverwerking’ en als hij
tijdig wist dat iemand overleden was, ging hij namens de vereniging
op huisbezoek om de naaste verwanten te condoleren.
Maar ook de zieken hadden een speciaal plaatsje bij hem. Deze
werden door hem bezocht wanneer zij of de familie hierom vroegen.
Vaak verleende hij hand- en spandiensten om kaartjes of bonnen te
verkopen bij speciale activiteiten als bijvoorbeeld het Ouderencarnaval.
Omdat de gezondheid van hem en Jo, zijn vrouw, terugliep, moest hij
een stapje terugdoen en met sommige activiteiten stoppen.
In plaats daarvan wijdde hij zich volledig aan de mantelzorg thuis.
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KBO-afd. Eersel is Jan veel dank verschuldigd voor zijn
buitengewone inzet voor onze ouderen. Wij wensen Jo, hun
(klein)kinderen en verdere familie alle sterkte bij dit verlies.
Ook wij zullen hem missen.
Jan was klein van stuk, maar groot in dienstbaarheid.
Roeland van Groeningen, voorz.

___________________________________________________________

Het bestuur van de KBO
afdeling Eersel wenst u een
goede Kerstmis en vooral een
voorspoedig 2021 met betere
vooruitzichten
Samen uit eten in 2021
Uit eten met de KBO gaat voorlopig niet door, in
verband met de corona-regels.
Zodra er meer bekend is, zullen we dit in de
Nieuwsbrief en op de website bekendmaken.
Heel veel sterkte in deze coronatijd.
De restaurantgroep
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Kruiswoordpuzzel (oplossing op blz. 8)

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11
gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19
muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in
Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32
afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37
grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42
kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48
huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige
gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste
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Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker
iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73
kampeerwagen.
Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in
Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland
10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond
17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor
25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33
pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm
42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47
gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar
mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58
mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie
70 Frans lidwoord 71 knokploeg.

___________________________________________________________

Online Kletscafé
Elke maandag van 13:00 tot
14:00 uur en donderdag van
10:00 tot 11:00 uur.
Locatie: Skype
Vanaf november is een groep van ongeveer twaalf personen uit
Eersel aan de slag gegaan met beeldbellen. Via Skype kwamen zij
elke donderdagochtend bij elkaar. Onder leiding van Marit Janssen
(student Fontys Hogeschool en nu afstuderend bij Zorg in Oktober)
werden verschillende thema’s besproken, zoals omgaan met
technologie, veiligheid in huis en zorgen voor een naaste.
Een uur lang kwam iedereen aan de beurt en vertelden zij hun
ervaringen met het thema. Er werden tips gegeven en er werd
geluisterd naar elkaar.
Deze proefperiode is goed bevallen bij alle deelnemers. Hierdoor is
vanaf december het Online Kletscafé geopend. Onder leiding van
twee enthousiaste vrijwilligers kunnen inwoners van Eersel even
bijkletsen onder het genot van een kopje koffie. Gewoon thuis aan
de eettafel of op de bank, via Skype. Op maandag (13:00 – 14:00
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uur) en donderdag (10:00 – 11:00 uur) zijn er twee inloopuren
waarbij deelnemers kunnen aansluiten. Vanuit de ‘Kletspot’ worden
verschillende vragen besproken, zoals: ‘wat is jouw mooiste
jeugdherinnering?’.
Wilt u deelnemen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons!
Mail: tkletscafe@molenakkers.nl
Telefoonnummer: 0497-515340 (Frank Bertram)
Hopelijk zien we u snel!
____________________________________________________________

Onze website www.kbo-eersel.nl
Hierbij de bezoekers van de onze website in november.
In november hadden we 453 weergaves (dit zijn bezoekers die maar
één pagina bezocht hebben) en 80 bezoekers die meerdere pagina’s
hebben bezocht). De 453 weergaves is inclusief 80 bezoekers.
De pagina’s die bezocht zijn, het overzicht van weergaves en
bezoekers staan op de website.
Harry Baas, webmaster

____________________________________________________________
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