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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  51 40 84 
 Ellen Frens  51 35 51 
 Ans van Gool  51 61 13 
belastingzaken: Frans Nooijen  51 42 57 
 Nic Mares  51 40 84 
 Ad Lavrijsen  51 25 23 
Ziekenbezoekgroep: vacature   
Bezoek 85-plussers Elly Rombouts  53 00 47 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Harry Baas (tevens distributie-coördinatie), Mieke van Ebskamp,  
Willemien Timmermans, Josy Ruijs 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief tot 15 maart 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com   06 2398 2965 
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Personalia  
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Henno van Ommen P.Gielmansstr. 2F2 5521 CG Eersel 
Clazien van Ommen-Keeris P.Gielmansstr. 2F2 5521 CG Eersel 
 
rectificatie 
Corrie Jacobs - van Uijtregt   Schapendries 20 5521 LH Eersel 
 
Overleden 
 
31-12 Harrie van Ekert Lindestraat 11 Eersel 84 jaar 
07-02 Corrie Nijsen-Heijneman Nic.Sichmansstr.37 Eersel 85 jaar 
06-02 Nel Teraa-Voermans Hoolhof 6  Eersel 80 jaar 
 

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

 
Verhuisd 
 
22-01 Louis Tops, van Pankenstraat 8  
 naar verzorgingshuis Bladel 
23-01 Gerrit en Sjan Maas, van Schoolstraat 12  
 naar Stevensstraat 16, 5521 BR Eersel 
___________________________________________________________  
Voor rijbewijskeuring kunt u nog steeds terecht bij Regelzorg,  
tel. 088 2323 300. Op hun website www.regelzorg.nl kunt u een 
afspraak maken, o.a. voor 26 maart of 30 april. 
___________________________________________________________  
Van de redactie 
 
Heeft u een leuk verhaaltje of gedicht voor de Nieuwsbrief? 
Stuur het in voor een plaatsje in onze Nieuwsbrief. 
 
We zoeken ook nog dringend een bezorger van de Nieuwsbrief en 
ONS voor 31 adressen in de Molenakkers. Info en aanmelden bij 
Harry Baas, tel. 06 1952 7683 of e-mail h-baas1948@hotmail.com  
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Aangifte Inkomstenbelasting 2020 
 
Velen hebben inmiddels de bekende ‘blauwe envelop’ 
weer ontvangen. Dat betekent dat u vóór 1 mei de 
aangifte over 2020 moet hebben gedaan.  
Net als in vorige jaren zijn er ook dit jaar weer enkele wijzigingen in 
de aangifte t.o.v. vorig jaar. 
 
Als u zelf de aangifte niet kunt verzorgen, dan zijn er bij de KBO 
afd. Eersel drie personen die voor u de aangifte kunnen verzorgen. 
 
Ook als u géén blauwe envelop heeft ontvangen en u dus géén 
aangifte moet doen, kan het toch nuttig zijn als u iemand benadert 
om te bekijken of u misschien wel in aanmerking komt voor 
belastingteruggave. Dat kan het geval zijn als u veel zorgkosten 
heeft. U kunt vanaf 1 maart een van deze personen bellen voor een 
afspraak. 
In verband met de corona-regels wordt de werkwijze in onderling 
overleg aangepast. 
 
Ad Lavrijsen tel. 51 25 23 
Nic Mares tel. 51 40 84 
Frans Nooijen  tel. 51 42 57 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
Oplichting en coronavaccinatie 
 
Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona doen zich 
(bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is 
zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en 
GGD. Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken 
voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd. De 
daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren 
bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er 
moet nu wel alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek. 
Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt. Trap er niet 
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in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te 
maken. 
 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten 
of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin 
ontvangt u een brief van de GGD. In die brief staat een 
telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te 
maken. 
 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht? KBO-Brabant (tel. 073 644 4066) wil u 
natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld 
worden. Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de 
politie. Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw 
bank. Soms kunnen zij het betaalverkeer nog stopzetten.  
Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088 786 7372. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800 1351. Zij zijn 
dagelijks (ook in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 
20.00 uur. Meld het ook bij de GGD Brabant-Zuidoost, tel. 088 003 
1100 of info@ggdbzo.nl.  
 
Voor ouderen en mensen met een beperking is een aparte website 
gemaakt: Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 
 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we 
het coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-
Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde van de 
zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze 
Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje 
van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, 
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gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in 
Brabant.  
Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht 
verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de website: 
www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
 
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, 
bel dan naar Jacquelien Cuppers 073 644 4066.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert 
KBO-Brabant een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog 
tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben 
aangemeld. Doe mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________  

 
Een ‘dagelijkse gedachte’, ingezonden door Truus: 
 
Een muur om je heen houdt het verdriet buiten, 
maar ook de vreugde binnen. 
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Puzzel: Woordzoeker (oplossing in de volgende Nieuwsbrief) 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFSTOPPEN 
ATOOM 
BARITON 
BESJE 
DUIKLESSEN 
EERSTEKLAS 
FLANK 
GEWAAD 
GIEREN 
GODEN 
HALSTER 
HANEKAM 
HANGMAP 
HAREM 

JARIG 
JEUKEN 
KAKEN 
KNOTTEN 
KRAAMFEEST 
MEELZAK 
MOTIE 
NAGELVAST 
OORARTS 
PERRON 
RONDOM 
SCENE 
SCHUIFMAAT 
SNEEUWEN 

STAAR 
TAALFOUT 
TIKKEN 
TOVERFLUIT 
TURNER 
ULAAN 
VADEM 
VEDEL 
VOGELNEST 
VUREN 
WAAIERPALM 
WEGENATLAS 
ZEVEN 
ZWEEFTREIN 



Adam leefde lang geleden, 
eenzaam in de tuin van Eden, 
met de zegen van de Heer, 
wat verlangt een mens nog meer. 
Hij liep lekker in z'n blootje 
baadde zon en baadde pootje, 
in het water van de beek, 
zeven dagen van de week 
 
Adam leefde zonder zorgen, 
totdat hij op zekere morgen, 
plotseling ontdekte dat 
ieder dier een vrouwtje had ! 
Hij zei: 'Heer, ik wil niet klagen, 
maar ik zou U willen vragen 
onderdanig en beleefd, 
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.' 
 
'Goed,' zei God,'ik zal mijn best doen, 
maar dan moet jij zelf de rest doen. 
Ik zal zorgen voor een vrouw, 
die haar leven deelt met jou' 
Adam liep van pret te zingen, 
hij kocht twee verlovingsringen. 
Hij riep: ‘Prijs de Heer, ik krijg een wijf, 
al kost 't me een rib uit 't lijf.' 
 

En toen Adam lag te slapen, 
heeft de Heer de vrouw geschapen, 
't Was een droom van elke man, 
alles d'r op en alles d'r an. 
En ze leefden heel tevreden, 
samen in de tuin van Eden. 
 
Totdat op zekere dag, 
Eva de boom met appels zag. 
Eva dacht: 'Wat kan het schaden 
aan zo'n boom zo volgeladen, 
ofschoon de Heer het mij verbiedt, 
mist men een, twee appels niet.' 
Eva brandde van verlangen 
toen zij al dat fruit zag hangen, 
Ze nam een hap terwijl ze zei: 
‘An apple a day keeps the doctor 
                                               away’. 
Toen was ’t uit met het mooie leven, 
het paradijs werd opgeheven. 
Door een appel, zo u weet, 
werken wij ons nu in 't zweet, 
Door het eten van die appel, 
werken wij ons nu te sappel: 
Het is daarom dat ik beweer: 
 
Snoep verstandig, eet een peer!' 

 
Auteur onbekend (ingezonden door Mia) 
 

 


