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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 oktober 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com    06 2398 2965 
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Personalia  
 
Overleden 
 
19-08 Geert v.d.Sande Nic.Sichmansstr. 59 Eersel 87 jaar 
 

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

 
Jaarvergadering  
op vrijdag 1 oktober om 13.30 uur in de Eikenburg  
 
Zie vorige Nieuwsbrief, blz. 3-6 
 
In de Eikenburg en ’t Stökske is vanaf 25 september een 
coronacheck verplicht.  
U wordt gecontroleerd op het hebben van een toegangsbewijs: 
 een QR-code in de coronacheck-app op de gsm of  
 een geprinte versie van de QR-code (www.coronacheck.nl/print),  

- dus niet de registratiekaart van de GGD bij uw vaccinatie -  
 of een negatieve coronatest die niet ouder is dan 24 uur. 
Samen met uw ID-kaart, rijbewijs of paspoort.  
Als u niet weet hoe een bewijs op de gsm te zetten of te printen, 
vraag hulp van een kind of bekende. 
___________________________________________________________  
We gaan weer eten met de KBO 
 
Wij willen in oktober weer beginnen met uit eten.  
I.v.m. de corona regels willen wij u vragen om ons 
te mailen (voorkeur) of te bellen (tussen 18:00 – 
19:00 uur) of u weer mee wilt gaan. Wij houden u dan op de hoogte 
wanneer en waar wij gaan eten. Ook als u in de toekomst mee wilt 
gaan eten kunt u ons mailen. 
 
Ook willen wij u vragen om aan te geven of u volledig gevaccineerd 
bent en/of u het afgelopen halfjaar corona heeft gehad. Wanneer 
wij weten dat de hele groep aan één van deze punten voldoet dan 
heeft dat een groot voordeel voor u, ons en de restauranteigenaar.  
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De regels wat wel en niet mag wijzigen steeds, zo is nu de 1,5 
meter bij volledige vaccinatie dan niet meer nodig. Wel moet u, 
volgens die laatste richtlijnen, uw QR-code laten checken, op uw 
smartphone of geprint (www.coronacheck.nl/print), samen met uw 
ID-kaart, rijbewijs of paspoort.  
Wat de laatste stand van deze eisen is, zal dan ook op de website 
van KBO-Eersel (www.kbo-eersel.nl) te vinden zijn.  
 
Dus laat ons even weten of u (weer) mee uit eten wilt gaan.  
Opgeven kan bij de onderstaande personen: 
Johan en Wil Klijnholstz,  
e-mail: klijnholtstzj@gmail.com, tel. 06-53252982,  
Kees en Mieke de Jager,  
e-mail: eetgroep-kbo-eersel@kpnmail.nl, tel. 517 416 
 
De restaurantcommissie 
 

 
Op donderdag 28 oktober: ons eerste 4-gangen diner 
in De Refter € 17,50. Opgeven vóór 15 oktober bij 
Kees de Jager of Johan Klijnholstz. 
 

 
Mosselen eten in Restaurant De Refter 
Op dinsdag 5 oktober mosselen eten, € 17,50 euro per persoon. 
Reserveren en van tevoren betalen in De Refter, Gebint 70 
(Kerkebogten), tussen 10-17 uur); vol=vol. 
___________________________________________________________  

 
Oplossing woordzoeker vorige Nieuwsbrief:  
ZOMER-ZONNEWENDE 
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Meer Bewegen Voor Ouderen: gym in de Eikenburg 
 
In de laatste uitgave van de Nieuwsbrief is een fout 
geslopen. Op de donderdagmorgen is de gym van 
MBVO van 9-10 uur.   
 

Voor de gymlessen op donderdagmorgen (van 9-10 uur dus) bij 
Gea in de Eikenburg, zijn wij nog op zoek naar nieuwe 
deelneemsters. De gym wordt (grotendeels) mét en óp de stoel 
gedaan, dus prima te doen. Onze oudste deelneemster is 85 jaar 
en leeftijd is dan ook niet van belang! Doe wat aan je conditie en 
meld je aan voor deze gezellige club. Na afloop drinken we samen 
een kopje koffie. Info: tel. 515497 of gym gewoon een keertje mee; 
het zal je zeker bevallen! 
Gea en Bianca, donderdag-groep MBVO 
___________________________________________________________  
Chi Neng Qi Gong 
 
Vanaf vrijdag 15 oktober bestaat de mogelijkheid om CNQ les te 
volgen. Het zijn wekelijkse lessen van een uur. De les start om 
10.45u in de Eikenburg. Iedereen kan deelnemen aan deze lessen 
en bewegen binnen de eigen (fysieke) mogelijkheden.  
De lessen kunnen ook zittend gevolgd worden. 
Minimale groepsgrootte 6. 
 
Chi Neng Qi gong is een Chinese bewegingsleer die over de hele 
wereld beoefend wordt. Deze qi gong vorm is bekend vanwege het 
krachtige effect op de gezondheid. De eenvoudige oefeningen 
stimuleren je energie (qi) en maken je ontspannen en krachtig. 
Met rust in je hoofd kun je regie houden/nemen over je leven: 
fysiek, emotioneel en mentaal. 
 
In de lessen zullen o.a. de volgende oefeningen aan bod komen: 
warming up, verstevigen en openen van de gewrichten, oefeningen 
van Level 1 en oefeningen met de wervelkolom. 
Wil je er meer over weten? Bel of mail me gerust.  
Zie ook www.taichibalansenenergie.nl 
Opgeven voor 8 oktober bij Claudia, tel. 06-22638554 
e-mail: claudiavdhoven@kpnmail.nl 
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Biljartkampioenschappen driebanden KBO Kringen  
 
Stichting Ouderen de Kempen organiseert 
voor de tiende keer een biljarttoernooi 
driebanden. Alle KBO-biljarters (ook 
vrouwen) uit de Kempen worden hierbij 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
 
De voorrondes worden gehouden op 
zaterdag 23 oktober en zondag 24 oktober van 9.00 tot uiterlijk 
16.30 uur. Halve finales en finales op zaterdag 30 oktober.  
Plaats: D’n Aachterum, Korenbocht 50 in Reusel. 
Aanmeldformulier hangt in de Eikenburg, Koperwiek en ’t Stökske. 
Kosten: € 5,-- p.p. Aanmelden: snel! Vol=vol! 
 
Info: Jan van Limpt, tel. 0497 642 511  
of Jan Lemmens, tel. 0497 641 800. 
Contactpersoon SOBE: Nol Maas, tel. 06 5147 2181 
___________________________________________________________  
Sponsoractie Plus supermarkt 
 
Supermarkt Plus organiseert dit najaar een 
unieke spaaractie om het verenigingsleven een 
steuntje in de rug te geven.  
Hartelijk dank voor alle sponsorpunten die KBO 
Eersel tot nu toe verzameld heeft door jullie hulp!  
Kijk voor de tussenstand op www.plus.nl/sponsorpunten  
 
 Looptijd spaaractie: zondag 5 september t/m zaterdag 13 

november (week 36 t/m 45), dus we kunnen nog even 
doorsparen. 

 De klant ontvangst bij elke € 10,- aan boodschappen en 
wekelijkse actieproducten een ‘sponsorpunt’ met unieke code. 

 De klant wijst sponsorpunt(en) toe aan de vereniging van zijn 
keuze op een speciale website. 

 Na de actieperiode wordt het totale sponsorbedrag van 
€ 15.512,- verdeeld over de deelnemende verenigingen. 
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Onze KBO afd. Eersel doet ook mee en vraagt hierbij aan de 
leden om zoveel mogelijk sponsorpunten aan ons toe te wijzen. 
Dat kan dus op een speciale website. U mag de punten ook 
afgeven bij Harry Baas, Paulus Gielmansstraat 2D3 (schuin 
tegenover de Plus) of bij Josy Ruijs, Matth.Eerseliusstraat 18. 
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Info: Josy Ruijs, tel. 06 2398 2965 
___________________________________________________________  
Rabo ClubSupport 
 
Ook dit jaar mag KBO Eersel weer meedoen 
met Rabo ClubSupport. Iedereen die lid is van 
de Rabobank mag meedoen. Je mag vijf 
stemmen uitbrengen, waarvan twee op 
dezelfde vereniging. 
 
Hoe kunt u stemmen? 
Door in te loggen in de Rabo app of op de website van Rabobank  
Internetbankieren. Via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Lidmaatschap’ 
kun je klikken op Rabo ClubSupport en stemmen op KBO. Afdeling 
Eersel. 
 
Wat te doen als u geen stemcode heeft ontvangen? 
Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de app of als je ingelogd 
bent op de website van Rabobank.  
Hiervoor is geen stemcode nodig.  
Stemmen kan van 4 t/m 24 oktober 2021.   
Info: www.rabobank.nl/clubsupport  
 
Sjannie Vorstenbosch, 
Penningmeester KBO 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 29 oktober of 26 november 
___________________________________________________________  
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Volksuniversiteit Eersel heeft weer een mooi aanbod  
van cursussen voor het komende seizoen 
 
Cursuscategorieën: 

 Creativiteit 
 Talen 
 Persoonlijke ontwikkeling 
 Koken en Proeven 
 Excursies en lezingen 
 Bewegen 
 Bridge 
 Workshops minicursussesn 
 Digitaalhuis 
 Kempen kennis 

 
Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00u is er een informatiepunt in 
de bibliotheek. 
 
Alle informatie en inschrijven op de website: 
www.volksuniversiteitdekempen.nl 
___________________________________________________________  
We ontmoeten elkaar weer: 
 
In ’t Kletscafé, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur. 
In de zitruimte of op het terras van de Fit Factory, Dreef 31. 
Info: Machiel Uyterlinde, tel. 514 237 
 
In het Content Kefee op iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in 
de bibliotheek, met een thema.  
‘Voor iedereen geboren in 1965 of eerder’.  
Aanmelden: aan de balie, telefonisch 085 773 3288 of via de 
website www.bibliotheekdekempen.nl (scroll ‘activiteiten). 


