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___________________________________________________________________________________ 
 
Van de redactie 

Omdat de activiteiten stilliggen, is er te weinig kopij voor een boekje, daarom deze NieuwsBRIEF. 
 
De volgende Nieuwsbrief komt eind februari uit.  
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief tot 9 februari via e-mail: josy.ruijs@gmail.com.  
___________________________________________________________________________________ 
 
Personalia  
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Jo de Crom  Postakkers 56 M 5521 AV Eersel 
Lies de Crom - Kil Postakkers 56 M 5521 AV Eersel 
Corrie Jacobs - van Uytrecht Schapendries 20 5521 LH Eersel 
 
Overleden 
 
18-12 Joke Jonkers - de Goeij Eikenburg 140 Eersel 87 jaar 
01-01 Rein Hurkens Odradastraat 36 Eersel 92 jaar  

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

Verhuisd 
 
Joke van Leeuwen - Flament, naar Kerkstraat 34 D, 5521 JL Eersel  
___________________________________________________________________________________ 
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Contributie 2021 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Dus tijd om de contributie te gaan betalen.  
De contributie voor 2021 blijft gelijk aan die van 2020. 
De contributie is € 21,-- per persoon. 
 
Hebt u een machtiging afgegeven dan is het heel eenvoudig: u hoeft niets te doen.  
Medio januari is  € 20,-- p.p. automatisch van uw rekening afgeschreven. Bent u vergeten of u 
een machtiging heeft afgegeven? Geen probleem, bel of mail mij even en ik kan het u vertellen. 
Blijkt dan dat u nog geen machtiging afgegeven heeft en wilt u dat wijzigen, dan zorg ik voor een 
machtigingsformulier. 
 
Korting op contributie 
 
Alleen als de contributie via automatische incasso (dus niet via telebankieren) geïnd wordt 
dan krijgt u, omdat het zoveel gemakkelijker en zoveel minder werk voor de penningmeester is, 
een korting van € 1,-- en is de contributie € 20,-- p.p. 
 
Sjannie Vorstenbosch, penningmeester KBO Eersel 

 Eikenburg 94, 5521 HW Eersel 
telefoon:  0497 516 861 
e-mail:  penningmeester.kbo.eersel@gmail.com 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Beste KBO’ers, 

Zoals bij jullie wel bekend is, ben ik ook webmaster van onze website www.kbo-eersel.nl.  
Daarvoor zoek ik ook op internet naar inspiratie. 
Hierbij kwam ik een gedicht tegen van Paula Hagenaars. 
Dit gedicht wil ik graag met jullie delen, omdat het mij enorm aansprak. 
 
Harry Baas 
 

Eenzaamheid 
is je alleen voelen 
al zijn er  
vrienden om je heen 
 
Als je hart pijn doet van  
ingehouden tranen 
die je niet wilt laten zien 
 
Je praat en je lacht  
maar thuis  
is er niemand die op je wacht 
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