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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  Jan Klapdoor  06 1370 3429 
  Aelenstraat 13, 5521 JT Eersel 
  e-mail: j.klapdoor@upcmail.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:  Jan Klapdoor 
 
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), Jan Klapdoor, Josy Ruijs 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief tot 10 november 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com    06 2398 2965 
 
 



3 
 

Personalia  
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Tineke Mokveld Gebint 124 5521 WH Eersel 
Dick Vugts Eikenburg 140 5521 HW Eersel 
Ria Vugts-Hoeks Eikenburg 140 5521 HW Eersel 
 
Overleden 
 
17-09 Rina Senders-Schilders Schapendries 16 Eersel 69 jaar 
17-09 Ria Magnée-v.Hal Groes 37 Eersel 80 jaar 
02-10 Zus Heijmans-v.Genesen, verpleeghuis Brunswijck 90 jaar 
04-10 Piet Bloks Stokkelen 34 Eersel 88 jaar 
12-10 Ben Bottram M.Eerseliusstr.13 Eersel 83 jaar 
16-10 Jan Das Voortseweg 32 Eersel 82 jaar 
 

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

 
Verhuisd 
 
Mariet Haas-Paquay, van Koppenhoek 36 naar Huize Eresloo, 
 De Hendrick Robinetlaan 3, 5525 KX Duizel 
___________________________________________________________  
Geheugensteuntje activiteitenprogramma  
  
week 47 Uitgave ONS en Nieuwsbrief december 

1 november Klussendienst weer van start, zie blz. 14 

6 november Bekendmaking ouderenprinsenpaar, zie blz. 15 

t/m 13 nov. Sponsorpunten sparen (voor de KBO) bij de Plus 

18 en 25 nov. Uit Eten bij Rest. Veertien, zie blz. 4 

24 en 26 nov. Kaartverkoop kerstvieringen, zie blz. 13 

14 en 21 dec. Kerstvieringen, zie blz. 12 

16 december Uit Eten bij de chinees 
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Stichting Beheer Ontmoetingscentra voor Senioren Eersel  
p/a Eikenburg 10, 5521 HZ Eersel, e-mail: stg.bos@gmail.com  
locatie De Eikenburg tel. 51 78 84 
locatie ’t Stökske  tel. 51 30 63 
___________________________________________________________ 
 
Rectificatie vorige Nieuwsbrief, blz. 4 
e-mailadres Johan en Wil Klijnholstz: klijnholstzj@gmail.com 
___________________________________________________________ 
 
Uit Eten 
 
Men was er weer aan toe, dat was duidelijk, want 
als ik dit zit te schrijven, hebben we nog niet in de 
Refter gegeten, maar is het wel al een succes.  
In recordtijd was het maximale aantal van 50 personen bereikt.  
Veel oudgedienden, maar ook weer nieuwe deelnemers. 
 
Noteer vast in je agenda: Uit Eten in restaurant Veertien (Markt) op 
de donderdagen, 18 en 25 november. Graag voor 10 november 
aanmelden via e-mail eetgroep-kbo-eersel@kpnmail.nl  
of telefonisch op de maandagen van 18:00 – 19:00 uur bij:  
Johan en Wil Klijnholstz,  tel. 06-53252982 of 
Kees en Mieke de Jager, tel. 517 416. 
Vermeld even op welke dag, en of je vlees of vis wilt eten. 
 
Voor 16 december staat chinees op het programma.  
 
De prijs van een menu zal ongeveer € 20,- gaan bedragen. 
Kijk ook op de website www.kbo-eersel.nl voor het laatste nieuws.  
U hoeft niet in te loggen. Onder het kopje ‘Nieuws’ vindt u het laatste 
nieuws (ook van de eetgroep). Zodra we weten bij welke restaurants 
en wanneer we terecht kunnen, zullen wij dat ook daar vermelden.   
 
Gelukkig heeft een groot aantal via e-mail ingeschreven en hebben 
wij dus hun e-mailadres.  
Mocht er plots wat wijzigen dan kunnen wij deze personen ook via  
e-mail bereiken en dat scheelt dan een hoop gebel. 
 
De restaurantgroep 
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Notulen van de Jaarvergadering KBO afdeling Eersel 
op 1 oktober 2021 
 
Opening 
De voorzitter heet allen welkom. Hij is blij iedereen weer te kunnen 
ontmoeten. De coronatijd met haar lockdowns en de daaraan 
verbonden beperkingen was voor velen een moeilijke tijd. Veel 
activiteiten konden geen doorgang vinden met als gevolg mogelijk 
veel eenzaamheid onder ouderen. De voorzitter denkt ook aan de 
mensen die ziek zijn geworden, op de intensive care zijn beland en 
nog erger: afscheid hebben moeten nemen van hun dierbaren onder 
verschrikkelijke omstandigheden. Slechts de Nieuwsbrief hield nog 
enigszins de communicatie open. Hij dankt de redactiecommissie,  
de bezorgers en Annie van Hulsel en Harrie Baas.  
Gelukkig is nu wat meer mogelijk en kunnen we weer vooruit kijken. 
 
Mededelingen 
- Om coronaproof te kunnen werken wijst de voorzitter op het 

belang om op de daarvoor bestemde briefjes aan te gegeven 
welke consumptie men wenst te gebruiken. 

- Afmeldingen zijn ontvangen van Ad en Maria Melis; Hans Nijsen;  
Kees en Riek de Haas. 

 
Moment van bezinning door Trees en Hans van Lierop 
Het is een goed gebruik dat tijdens de Jaarvergadering van de KBO 
de overledenen te herdenken die ons in de afgelopen periode zijn 
ontvallen. Vanaf maart 2019 zijn er 83 (!) KBO-leden overleden. 
De herdenking van Trees en Hans kende vier delen, die elk 
begonnen met een toepasselijk gedicht gevolgd door een 
opsomming van de namen van de overledenen.   
Op het einde van deze respectvolle herdenking vraagt de voorzitter 
om een moment van stilte en verzoekt allen daarvoor te gaan staan.  
 
Toegevoegd agendapunt 
De voorzitter wijst op het nieuwe gezicht achter de bestuurstafel en 
deelt mede dat Sjel Dikmans de nieuwe notulist is van het bestuur. 
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Vervolgens wordt afscheid genomen van 
mevr. Mies Lucas – de Bree die het heeft 
gepresteerd om gedurende 24 jaar de 
notulist van het bestuur te zijn.  
In zijn toespraak memoreert de voorzitter aan 
deze lange staat van dienst en spreekt zijn 
dankbaarheid uit voor haar trouw, haar 
accuratesse, taalvaardigheid en punctualiteit. 
Het bestuur dankt Mies niet alleen met 

bloemen en een enveloppe, maar ook met de zilveren Bondsspeld 
van Verdiensten. 
 
Notulen van de jaarvergadering van 30-10-2020 
De notulen die zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief van december 
2020 worden onder dankzegging aan de notulist Mies Lucas, zonder 
op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
Jaarverslag van de secretaris Mieke van Ebskamp (zie blz. 9-10) 
Mieke geeft een overzicht van het reilen en zeilen van de KBO over 
de afgelopen periode. Zij geeft o.a. aan dat de vereniging met 48 is 
afgenomen tot 912 leden.  
Verder brengt zij in herinnering het overlijden van Derkino Verbeek 
en Jan van Sambeeck, twee prominente leden die veel voor de 
vereniging hebben betekend. 
Verder wijst zij op de beperkte uitvoering van het programma van de 
Commissie Sociaal Culturele Activiteiten en de afgelasting van de 
geplande activiteiten van de Zomerschool, de vrijwilligersdag en 
restaurantbezoeken. Ter compensatie werden alle leden aan het 
einde van het jaar verrast met een TIP-bon. 
Tot slot dankt de secretaris onze vrijwilligers hartelijk voor wat zij in 
deze coronatijd nog hebben kunnen doen. 
 
Financieel verslag over 2020 en begroting 2022 
De penningmeester Sjannie Vorstenbosch heeft vanwege de 
coronaperikelen weinig uitgegeven. De verstrekking van de 
cadeaubonnen is de grootste uitgave geweest. De subsidie over 
2020 is pas in 2021 uitgekeerd en zal dus later worden verantwoord. 
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Op een vraag van Bianca van Zelst antwoordt de penningmeester 
dat slechts die lessen voor de MBvO-activiteiten in rekening worden 
gebracht die men in die periode ook daadwerkelijk heeft afgenomen. 
Dit betekent dat € 12,50 moet worden betaald in plaats van € 65,--.  
 
Verslag Kascontrolecommissie 
De voorzitter geeft het woord aan Machiel Uyterlinde namens de 
KCC, die verder bestaat uit Elly Rombouts en Ad Melis. 
Machiel doet verslag namens de commissie en geeft te kennen dat 
uit de controle is gebleken dat de boekhouding in orde is. Hij stelt de 
vergadering voor het bestuur en daarmee ook de penningmeester 
decharge te verlenen. De voorzitter dankt de leden van de KCC voor 
hun werk. Vervolgens stemt de vergadering unaniem in met het 
financieel verslag en de begroting 2022, waarvan een exemplaar 
voor aanvang van de vergadering aan de leden is uitgereikt. 
 
Verkiezing leden Kascontrolecommissie 
Omdat Ad Melis niet verkiesbaar is en Elly en Machiel aangeven 
door te willen gaan, meldt zich Marlies van Otten, na een oproep  
van de voorzitter, om de KCC te completeren.  
 
Bestuursverkiezing 
Door het plotseling wegvallen van Derkino ontstond er voor het 

bestuur een groot probleem. Hij was de 
grote animator voor de Sociaal Culturele 
Activiteiten en de Zomerschool. 
 
Gelukkig is het bestuur erin geslaagd 
nieuwe mensen te vinden die invulling 
zouden kunnen geven aan deze 
commissie. Paula van Gerwen treedt toe 
tot het bestuur en neemt de SCC-
activiteiten over. De Zomerschool wordt 
een aparte commissie, voorgezeten door 
het nieuwe bestuurslid Jan Naber. 
Jan Klapdoor, al jaren een vertrouwd 
gezicht binnen de KBO, zocht een andere 

Jan Naber, Paula v.Gerwen,  
Jan Klapdoor en Sjel Dikmans 
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invulling voor zijn rol als lid van de SCC en vond die in de functie van 
secretaris als opvolger van Mieke van Ebskamp.  
Omdat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld, draagt het 
bestuur deze kandidaten voor als bestuurslid van de KBO. Zonder 
stemming, maar met applaus worden deze kandidaten benoemd. 
 
Rondvraag 
Machiel Uyterlinde wijst op het dalend aantal leden en vraagt of 
vanuit het bestuur actie zou kunnen worden ondernemen om deze 
tendens te stoppen. De voorzitter antwoordt dat dit probleem ook 
regionaal wordt onderkend en alle aandacht heeft.  
Theo Bos vindt het storend dat veel activiteiten in de ochtend 
plaatsvinden, terwijl de dag voor hem pas rond 11.00 uur begint. De 
voorzitter antwoordt dat de meeste activiteiten juist ‘s middags 
plaatsvinden. Wel zijn er enkele activiteiten voor MBvO, biljarten of 
bridgen ’s morgens, maar die worden niet door het bestuur geregeld. 
 
Afscheid Mieke van Ebskamp 

In zijn afscheidsspeech merkt de voorzitter 
op dat Mieke de volle negen jaren, die je 
volgens de statuten in het bestuur mag 
zitten, heeft volgemaakt. Hij roemt haar 
juridische kennis, haar punctualiteit en 
wijst daarbij op haar werkervaring bij 
Philips die in haar functie als secretaris 
prima van pas kwam. Hij dankt haar 
hartelijk voor de zeer professionele 
ondersteuning van het bestuur en 

onderstreept dit met bloemen en een enveloppe. 
 
Zilveren speld Kees de Jager 
Binnen KBO Eersel is Kees volgens de voorzitter al jaren een 
belangrijke persoon. Hij wijst daarbij op de functie van 
penningmeester (tot 2016); de grondlegger van het boekhoud-
programma Lea Finance; helpdeskmedewerker voor KBO Brabant; 
website beheerder; vorst voor het ouderencarnaval en sinds dit jaar 
ook mede-organisator ‘Uit Eten’. 
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Voor deze jarenlange grote inzet als vrijwilliger voor de ouderen 
heeft het bestuur besloten Kees te 
onderscheiden met de zilveren 
Bondsspeld van Verdienste van 
KBO Brabant. De daarbij 
behorende oorkonde is gedateerd 
27 maart 2020. Maar als gevolg 
van de toen afgekondigde 
lockdown, kon dit niet eerder 
gebeuren. 
 

Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en 
nodigt iedereen uit voor een ‘gezellige nazit’. 
 
Sjel Dikmans, notulist 
 

Bestuurssamenstelling KBO-afdeling Eersel 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
  Voorzitter: Roeland van Groeningen 
  Secretaris: Jan Klapdoor 
  Penningmeester: Sjannie Vorstenbosch  

Bestuursleden:  Harry Baas (ledenadministratie)  
  Paula van Gerwen 
  Jan Naber 
Notulist: Sjel Dikmans 

 
Jaarverslag van de secretaris over 2020 
 
We begonnen het jaar 2020 met 960 leden. We 
ontvingen in dat jaar 17 aanmeldingen en we verloren 
41 leden door overlijden, 14 leden door verhuizing en 10 leden door 
opzegging of om andere redenen. Wij eindigden het jaar met 912 
leden, een afname van 48 leden. 
 
Het bestuur vergaderde 10 keer. In de uitgestelde, beperkte 
jaarvergadering van oktober 2020 werd Harry Baas herkozen als 
bestuurslid.  
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De hoogte van de contributie bleef gehandhaafd. Onze KBO kreeg 
in 2020 wederom een aardig bedrag van de Rabo ClubSupport 
campagne evenals een klein bedrag van de Hubo. 
 
De werkgroep Gezondheid en Zorg zorgde voor bezoeken aan 
langdurig zieken en aan de 85+’ers.  
De ouderenadviseurs werden regelmatig benaderd met diverse 
vragen.  
 
Helaas hebben wij in 2020 afscheid moeten nemen van Derkino 
Verbeek en Jan van Sambeeck. Zij hebben veel voor de vereniging 
betekend. 
 
De werkgroep Sociaal Culturele Activiteiten heeft tot maart, toen 
corona uitbrak, het volgende georganiseerd: een bezoek aan de 
breifabriek, een inloop- en praktijkochtend over veilig genieten van 
uw elektrische fiets en een voorjaarsmodeshow. De Zomerschool, 
de reizen en de vrijwilligersdag konden niet doorgaan.  
De restaurantcommissie maakte tot maart afspraken met twee 
restaurants om  samen uit eten te gaan en tot die tijd waren er 
diverse activiteiten in de Eikenburg en was er ook de mogelijkheid 
om mee te doen aan Fit en Koffie. 
 
Ook van de hulp bij belastingaangifte werd weer dankbaar gebruik 
gemaakt.   
 
De redactie van de Nieuwsbrief heeft dit jaar met 10 (soms 
beperkte) Nieuwsbrieven de leden op de hoogte gehouden van alle 
activiteiten en andere interessante zaken. Ons ledenblad werd 
tegelijk verspreid met het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant. Ook de 
website is vernieuwd. 
 
In plaats van de gebruikelijke vrijwilligersdag werden er TIP-bonnen 
aan onze vrijwilligers gegeven. Zo ook werden alle leden aan het 
einde van het jaar verrast met een TIP-bon ter compensatie van het 
gemis aan activiteiten. 
 
Wij willen onze vrijwilligers hartelijk danken voor wat zij in deze 
corona-tijd nog hebben kunnen doen. 
 
Mieke van Ebskamp 
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Van de redactie 
 
Onze nieuwe secretaris Jan Klapdoor heeft Mieke van Ebskamp 
opgevolgd in de redactie. Mieke heeft precies tien jaar volgemaakt 
als redactielid, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Ook Willemien Timmermans heeft de 
redactie verlaten, om plaats te maken voor 
een ander, zoals ze zelf zegt.  
Willemien was vanaf de start, toen als 2e 
secretaris, bij de redactie van de Nieuwsbrief.  
Vanaf de 1e jaargang in 2001!  
Willemien, hartelijk bedankt!  
___________________________________________________________  
Verschijningsdata ONS + KBO Nieuwsbrief in 2022 
 
20 december (2021) *), 24 januari, 21 februari, 28 maart, 25 april,  
23 mei, 25 juli, 22 augustus, 26 september, 24 oktober,  
21 november, 19 december (onder voorbehoud). 
 
Verspreiding in dezelfde week. Kopie binnen: ca. 2 weken daarvoor. 
*) vorig jaar werd ‘onder voorbehoud’ 27 december opgegeven. 
___________________________________________________________ 
 
De werkgroep Zomerschool zoekt versterking 
 
Wij zijn een gezellige club die gezamenlijk tijdens 
de zomervakantie zes gezellige en leerzame 
uitstapjes organiseert. Het idee erachter is dat  
ouderen tijdens deze periode relatief minder 
bezoek van kinderen of kleinkinderen krijgen.  
 
De werkgroep Zomerschool is dringend op zoek naar nieuwe 
werkgroepleden. Met name hebben we behoefte aan iemand die 
onze besprekingen kan notuleren of kortom een beetje met een PC 
kan omgaan.  
Heeft u interesse? Aarzel niet en neem contact met ons op.  
Tel. 06 5148 9286 of via e-mail j.naber51@gmail.com.  
We kijken naar u uit! 
 
Jan Naber  
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Kerstvieringen op dinsdag 14 en  
dinsdag 21 december in de Eikenburg 
 
Eindelijk na een turbulent jaar mogen we weer  
kerstvieringen organiseren! 
 
Programma van deze middagen: 

Zaal open vanaf 13.00 uur. 
Denk aan uw coronatoegangsbewijs met ID-kaart. 

13.15 Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 
13.30 Openingswoord door de voorzitter. 
13.35 Deel van bezinning:  
 kerstgedicht daarna gezamenlijke kerstzang met muzikale 
  begeleiding van Troubadour Hans van Gorp uit Asten. 
14.00  Kerstgedachten door pastoor Van Lamoen. 
14.15  Optreden van Troubadour Hans van Gorp uit Asten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.45  Pauze. Er wordt een consumptie aangeboden met  
 krentenbrood en bovenal gezellig samen kletsen. 
15.00  Het tweede optreden van Troubadour Hans van Gorp.  
15.30 Pauze, waarin koffie/thee en worstenbrood worden  
 geserveerd. 
15.45  Het derde optreden van Troubadour Hans van Gorp. 
16.30  Sluiting door de voorzitter. 
 
Wij wensen u een mooie kerstviering toe. 
 
info: Paula van Gerwen, tel. 06-37403979 
 
 



13 
 

Kaartjes afhalen voor de kerstvieringen 
 
Op woensdag 24 november kunt u, tegen betaling van 
 € 5,-- p.p., tussen 11.00 uur en 12.00 uur uw kaartje(s) afhalen  
in de Eikenburg of in ‘t Stökske,   
 
en ook op vrijdag 26 november van 11.00 uur tot 12.00 uur 
eveneens in de Eikenburg of in ‘t Stökske. 
 
Betaling graag contant. 
 
Wilt u meebrengen: 
 
 Het ingevulde aanmeldingsformulier, zie hieronder. 
 Dus niet van tevoren inleveren, maar ingevuld meebrengen.  
 Per persoon/echtpaar en adres een apart formulier invullen,  
 vooral als u ook de kaartjes voor anderen afhaalt. 
 KBO-pasje (ook van degenen voor wie u de kaartjes afhaalt). 
 € 5.-- per persoon contant. 
 Uw coronatoegangsbewijs met ID-kaart. 
  
Onderling ruilen mag, maar geef tijdig door als u verhinderd bent, 
in verband met de organisatie en bestellingen. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Aanmeldingsformulier kerstvieringen 2021 
(u mag dit ook kopiëren) 
 
Vult u dit thuis alvast in a.u.b. 
 
Eén datum aankruisen:    dinsdag 14 december 
    dinsdag 21 december 
 
Naam: ...............…………………………. Aantal personen: …..  

Adres: …………….............…………….... Tel. ………….............. 

Dit formulier meenemen, uw KBO-pasje, € 5,-- p.p. (liefst gepast) 
en coronatoegangsbewijs. 
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SVHE (Klussendienst Eersel) gaat weer van start 
 

Nu de situatie rond corona steeds meer 
onder controle lijkt te komen, heeft het 
bestuur van de Eerselse Klussendienst alle 
vrijwilligers geraadpleegd. De belangrijkste 
vragen waren natuurlijk of we de hulpdienst 
weer kunnen opstarten en of we op hun 
medewerking kunnen rekenen. 

 
Met uitzondering van een enkeling, waarvoor respect, bleken de 
vrijwilligers er weer voor te willen gaan. 
Dus per 1 november starten we weer met vervoer, klussen en 
boodschappen. 
 
De spelregels zijn als volgt: 
 We gaan ervan uit dat iedere hulpgever en hulpvrager is 

gevaccineerd. 
 Dat we bij vervoer de richtlijnen voor taxivervoer volgen, wat wil 

zeggen dat vervoer plaatsvindt met het dragen van mondkapjes. 
 Dat men bij overige contacten voldoende afstand houdt. 
 
De Eerselse klussendienst verricht haar diensten alleen op 
werkdagen binnen redelijke tijden. 
 
De dienst is bereikbaar op werkdagen van 10-13 uur via  
0497-519969 of via een mail aan info@svhe.nl. 
___________________________________________________________  
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Gezamenlijke prinsenbekendmaking 2021 / 2022 
 
Ouderenprins Tom d’n Urste & Prinses Ine zijn op carnavalsdinsdag 
2020 tijdens het houdoe bal afgetreden. 
Bij carnaval 2021 hebben De Contente Mens en Pronte Vrouw van 
Eersel de functie van carnavalsprins en -prinses van Eersel in de 
coronatijd ingevuld. 
  
De bekendmaking van de gezamenlijke nieuwe carnavalsprinsen 
en -prinsessen voor carnaval 2022 staat weer te gebeuren op 
zaterdagavond 6 november in de Muzenval waar om 21.11uur 
alle prinsen en prinsessen gezamenlijk bekendgemaakt worden. 
Kom dus naar de Muzenval ter verwelkoming van de nieuwe 
prinsenparen. Dit jaar heeft de prinsenbekendmaking een nieuwe 
naam gekregen, namelijk ‘Kick-off Carnaval’. 
 
Helaas zijn wij genoodzaakt entreekaarten voor deze avond te 
verkopen, daar er i.v.m. de coronaregels een controle moet zijn op 
een maximum aantal gasten dat toegelaten mag worden.  
De toegangskaarten kosten € 5,- per stuk, hiervoor krijgt u twee 
consumptiebonnen. 
Deze zijn verkrijgbaar via de website van de Muzenval  
www.muzenval.nl 
 
Bij binnenkomst wordt gecontroleerd op een geldige QR-code of 
vermelding in het gele boekje. 
 
Na de bekendmaking is het mogelijk om de diverse prinsenparen te 
feliciteren. Als afsluiting zal er zeker een gezellig feestje volgen. 
 
Het geheel wordt afgewisseld met optredens van de dansmarietjes. 
 
Info: www.cvdebuurlanders.nl  
 
Commissie Ouderencarnaval 
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Wie wil er mee met de Museum Plus Bus? 
 
De Museum Plus Bus is een uniek initiatief voor ouderen in 
Nederland.  
De bus rijdt elke doordeweekse dag een groep ouderen naar één 
van de veertien deelnemende musea. Het gaat om ouderen die niet 
meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Deelname is gratis 
dankzij een bijdrage van de Vriendenloterij. De Museum Plus Bus 
draagt zorg voor het vervoer van en naar het museum, de 
entreekaarten, begeleiding in het museum, een kop koffie bij 
aankomst en een rondleiding. Alleen een speciaal luncharrangement 
in het museumcafé is voor eigen rekening.  
Vertrek vanaf de Eikenburg. 
 
Ook deelnemers in een rolstoel of met een rollator kunnen mee.  
Er dient tenminste een begeleider te zijn per 15 deelnemers, voor 
deelnemers in een rolstoel en voor wie één-op-één begeleiding nodig 
heeft. Het aantal deelnemers is beperkt.  
De minimum leeftijd is 70 jaar; begeleiders mogen jonger zijn. 
 
Onderin het laadruim is plaats voor maximaal 16 opvouwbare 
hulpmiddelen (rollators en opvouwbare rolstoelen). Daarnaast 
kunnen er maximaal twee vaste rolstoelen of één elektrische rolstoel 
boven in de bus worden geplaatst met een lift. In sommige musea 
zijn maximaal 10 opvouwbare hulpmiddelen toegestaan.  
 
Heeft u belangstelling (eventueel als begeleider) om mee te gaan, 
als wij worden ingeloot? 
Meldt u dan aan bij Harry Baas, tel. 06 1952 7683; e-mail 
h-baas1948@hotmail.com en vermeldt eventueel rolstoel/rollator.  
 
Meer info op de website www.museumplusbus.nl 
 
 


