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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 2022:  € 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 
 
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 16 maart 2022 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com    06 2398 2965 
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Personalia  
 
Welkom aan ons nieuwe lid 
 
Tina Dolmans Hoofhof 6 5521 JR Eersel  
 
Overleden 
 
21-01 Frans van Dommelen Nieuwstraat 18 B Eersel 80 jaar 

21-01 Mia v.d.Heijden-v.Moll Joh. de Kortstr. 15 Eersel 88 jaar 

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

 
 
Geheugensteuntje activiteitenprogramma  
  
week 13  Uitgave ONS en Nieuwsbrief april 

8 maart Informatiemiddag 8-daagse reis, zie blz. 8 

10 maart Alzheimer Café in de Eikenburg, 19.30 uur over: 
 Mantelzorger in coronatijd 

10 en 17 maart Uit eten bij Oud Brabant, zie blz. 8 

18 maart Jaarvergadering, zie blz. 4  

25 maart Modeshow, zie blz. 9 

6 april Musical Alladin, zie vorige Nieuwsbrief blz. 6, 7, 8 
___________________________________________________________ 
 
Stichting Beheer Ontmoetingscentra voor Senioren Eersel  
p/a Eikenburg 10, 5521HZ Eersel, e-mail: stg.bos@gmail.com 
locatie De Eikenburg tel. 51 78 84 
locatie ’t Stökske  tel. 51 30 63 
____________________________________________________________ 
 
SVHE: Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eersel, na 1 maart 
Klussendienst / vervoersdienst / boodschappendienst: 
coördinator:     tel. 51 99 69      e-mail: info@svhe.nl  
(verzoeken aanmelden: ma t/m vrij tussen 10.00 en 13.00 uur). 
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Jaarvergadering op vrijdag 18 maart in de Eikenburg 
 
Beste leden, 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van 
de KBO afd. Eersel op vrijdagmiddag 18 maart in de Eikenburg.  
Aanmeldingsformulier op blz. 10.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ondanks dat de meeste regels met betrekking tot corona zijn afgeschaft  
zou de Stichting BOS uit extra voorzorg graag zien dat u zich toch aan de 
volgende regels zou willen houden: Bij binnenkomst en verplaatsen graag 
het mondkapje gebruiken. Bij klachten thuis blijven. 
De nodige voorzichtigheid blijven betrachten. 
 
Agenda     
 
13.30 uur Ontvangst met koffie / thee en koek 
 
14.00 uur Opening door de voorzitter Roeland van Groeningen  
 
Moment van Bezinning wordt verzorgd door Trees van Lierop 
 
Notulen van de vorige jaarvergadering (1 oktober 2021), 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van november 2021. 
 
Jaarverslag 2021 door de secretaris Jan Klapdoor  
 
Financieel jaarverslag over 2021 en begroting 2023  
door de penningmeester Sjannie Vorstenbosch 
 
Verslag kascontrolecommissie  
Verkiezing kascontrolecommissie  
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar als penningmeester: Sjannie Vorstenbosch. 
Aftredend als voorzitter: Roeland van Groeningen. 
Gezien de toetreding van drie nieuwe bestuursleden eind 2021 en de 
corona-situatie wil Roeland zich alsnog een jaar als voorzitter 
herkiesbaar stellen. 
 
Kandidaatstelling van bestuursleden door de leden moet schriftelijk 
geschieden en dient vergezeld te gaan van vijf handtekeningen van 
leden en een bereidverklaring van betrokkene om de functie te 
aanvaarden. Aanmelding via het secretariaat.  
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Rondvraag    
 
15.00 uur Borrelen onder het genot van een drankje en hapjes 
 
16.00 uur Sluiting  
___________________________________________________________ 
 
Financieel jaarverslag 2021  
 
Ook dit jaar hebben we door corona weinig activiteiten kunnen 
houden. Dus ook dit jaar hebben we weinig geld uitgegeven. 
We hebben de contributie van MBvO aangepast, omdat de 
deelnemers weinig lessen hebben kunnen volgen door de sluiting 
van de Eikenburg.  
 
Ook is de vrijwilligersdag niet door kunnen gaan.  
De vrijwilligers hebben weer een TIP-bon ontvangen. 
 
Sjannie Vorstenbosch, penningmeester KBO Eersel 
___________________________________________________________ 
 
Contributie 2022 nog niet betaald ?? 
 
Er zijn nog ongeveer 50 personen die de contributie 
van 2022 niet betaald hebben. Heeft u een 
machtiging afgegeven dan is 17 januari de 
contributie (€ 20,= p.p.) automatisch afgeschreven. Heeft u rond die 
tijd dus geen afschrijving, dan heeft u dus geen machtiging 
afgegeven en had u zelf de betaling moeten regelen. 
 
Voor nieuwe leden, die na half januari lid geworden zijn en een 
machtiging hebben afgegeven, geldt dat de incasso half mei zal 
plaatsvinden. Zij hoeven dus niets te doen. 
 
Eind mei krijgen de personen, die dan nog niet betaald hebben, een 
herinnering. Het contributie bedrag wordt dan echter verhoogd met 
€ 2,50 aan administratiekosten. Dit zoals in de Algemene Leden- 
vergadering van 2010 is overeengekomen. Dus wilt u deze extra 
kosten vermijden, kijk dan even of u betaald heeft. De contributie is 
€ 21,= per persoon bij betaling anders dan automatische incasso. 
Heeft u het wel handmatig betaald, maar niet de vereiste € 21,= p.p. 
dan dient u het rest bedrag alsnog over te maken. U weet: 



6 
 

personen die niet of niet volledig aan hun (financiële) verplichtingen 
voldaan hebben, staan onderaan bij activiteiten waarbij het aantal 
plaatsen overschreden wordt en kunnen dus afgewezen worden. 
 
Sjannie Vorstenbosch, penningmeester KBO Eersel  
___________________________________________________________ 
 
Wijziging rekeningnummer 
 
Wil iedereen doorgeven als het rekeningnummer verandert, waarvan 
de contributie afgeschreven moet worden. Nu wordt de contributie 
meestal door de bank teruggestort. 
Als u doorgeeft wat uw nieuwe rekeningnummer is, kan het  
door mij worden aangepast. 
U kunt dat doen door een mailtje te sturen (zie blz. 2). 
Bedankt voor de moeite. 
 
Sjannie Vorstenbosch, penningmeester KBO Eersel. 
___________________________________________________________ 
 
Aangifte Inkomstenbelasting 2021 
 
Velen hebben inmiddels de bekende ‘blauwe envelop’ 
weer ontvangen. Dat betekent dat u vóór 1 mei de 
aangifte over 2021 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 
belasting-teruggave. Dat kan het geval zijn als u veel zorgkosten 
heeft. U kunt vanaf 1 maart een van deze personen bellen voor een 
afspraak. 
 
Nic Mares tel. 51 40 84 
Ad Lavrijsen tel. 51 25 23 
Frans Nooijen  tel. 51 42 57 
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KBO Eersel organiseert in samenwerking met  
EMA Reizen een 7-daagse reis naar: 

  

 
Van 27 september t/m 3 oktober 
 
Hotel Jacobwirt  
 
Reissom: € 819,- p.p. (1-p + € 60,- / 6 stuks) 
 
Voor het uitgebreide programma en informatie over het hotel,  
zie de website www.ema-reizen.nl / vakantiereizen. 
 
Bij de reissom is inbegrepen: 
 reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem 

met DVD, panoramacamera, toilet, en airco 
 de verzorging op basis van halfpension, uitgebreid ontbijtbuffet,    

5-gangen keuzediner met saladebuffet 
 alle kamers met bad/douche, föhn, wc, safe, telefoon, tv en deels 

balkon 
 de excursies (inclusief de genoemde entrees) 
 welkomstdrankje 
 gratis Wi-Fi 
 4 x entree Alpenländischer Musikherbst met diverse supersterren 
 1 x gezellige muziekavond in het hotel 
 maut Kaiserbachtal 
 boerenmarkt in Ellmau 
 rit met de gondelbaan en Frühschoppen 
 entree Schloss Tratzberg inclusief vervoer met een boemeltreintje 

naar de ingang van het kasteel 
 het afscheidsdiner 
 alle taxen 
 calamiteitenfonds, SGR consumentenbijdrage, reserveringskosten 
 de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider 
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Op dinsdagmiddag 8 maart is er om 14.00 uur uitleg over 
deze reis in de Eikenburg. U kunt dan een uitgebreid 
programma meenemen en een inschrijfformulier. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Iedereen is welkom.  
Wij vragen u de dan geldende coronamaatregelen in acht te 
nemen. 

 
Voor meer info over deze reis kunt u bellen met Harry Baas, 
tel. 06 1952 7683 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
Uit eten met de KBO 
 
De afgelopen maanden was het met alle 
maatregelen rond corona moeilijk plannen.  
Er werden afspraken gemaakt en er werd 
gereserveerd, maar helaas in de meeste gevallen weer gecanceld, 
omdat de horeca dicht ging. Maar in februari staat/stond ’t Menneke 
weer op het programma. Een week verschoven i.v.m. de korte tijd 
die ons restte. Er zijn nog wat mensen die voorzichtig zijn en nog 
niet gaan, maar dat was te verwachten.  
Op 10 en 17 maart is Oud Brabant aan de beurt, om 17.30 uur.  
 
Wij hebben geprobeerd om iedereen zoveel mogelijk op de hoogte 
houden. We deden/doen dat via de KBO-Eersel website www.kbo-
eersel.nl  / nieuws / uit eten, en als we het e-mail adres van iemand 
hadden stuurden we een mailtje. Personen waarvan wij wisten dat 
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ze geen gebruik maakten van deze moderne middelen en wel vaak 
mee gingen eten, die belden wij.  
 
Opgeven kan via eetgroep-kbo-eersel@kpnmail.nl of via de 
telefoon op de maandagen (van 17:00 – 18:00) bij Kees en Mieke 
de Jager, tel. 517416. 
Wij hopen dat we de komende tijd weer veel en gezellig met de 
KBO kunnen gaan eten. 
 
De    commissie    

___________________________________________________________ 
 
Voorjaars/zomermodeshow 
 
Op vrijdagmiddag 25 maart  
zal Harry Kerkhofs Mode de 
voorjaars/zomermode 2022 showen (t/m  maat 56) in de Eikenburg. 
De zaal is open vanaf 14.00 uur, de show begint om 14.30 uur. 
 
Onder het genot van een kopje koffie/thee, aangeboden door de 
firma Kerkhofs, kunt u genieten van de nieuwste modellen en 
kleuren uit de collectie 2022, geshowd door hun eigen mannequins. 
Na de show kunt u op uw gemak rondkijken, kiezen, passen -
waarbij de dames u graag behulpzaam zullen zijn - en kopen. 
 
Aanmelden voor deze middag is niet nodig. Loop gewoon gezellig 
binnen bij de Eikenburg en breng gerust uw zus/kind/buurvrouw/ 
vriendin mee!!! Iedereen is van harte welkom. 
 
Sociaal Culturele Commissie  
Info: Iet van Heugten, tel. 06 5380 6982 
___________________________________________________________ 
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Rijbewijskeuringen CBR in Eersel 
 
Een medische keuring voor het verlengen van 
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) 
gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om 
medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in de 
Eikenburg op vrijdag 25 maart en 22 april medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs. 
 
Een afspraak maken voor het spreekuur van Regelzorg kan via hun 
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 
afsprakenlijn: 088 2323 300. 
 
Rijbewijskeuring door uw huisarts kan natuurlijk ook !! 
  
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin vijf 
maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, 
indien u ook medisch gekeurd moet worden.     
De eerste stap is het kopen en invullen van een gezondheids-
verklaring. Dat kan snel online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of 
app-verificatie. Een papieren gezondheidsverklaring kunt u ook 
kopen bij de meeste gemeenten of via Regelzorg. Deze vragenlijst 
over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen 
naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment 
kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.  
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
AANMELDINGSFORMULIER  (u mag dit ook overschrijven)  
Jaarvergadering op 18 maart 
 
Naam: ...............……………………….   aantal personen: ………… 

Adres: …………….............………………......... tel.  ......................... 

Formulier inleveren vóór 10 maart bij de Eikenburg of  ‘t Stökske.  
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        Zweedse puzzel (oplossing in de volgende Nieuwsbrief) 
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Seenager 
  
Ik heb zojuist mijn leeftijdsgroep ontdekt.  
Ik ben een Seenager (senior teenager) 
  
Ik heb alles wat ik wenste, toen ik teenager was, alleen 
55 of 60 jaar later. Ik hoef niet meer naar school of naar 
het werk. Ik krijg elke maand een bijdrage.  
Ik heb mijn eigen I-pad. Ik heb geen avondklok. 
Ik heb mijn rijbewijs en mijn eigen auto. 
  
Ik heb een ID dat me toegang geeft tot cafés en wijnkelders.  
Mijn voorkeur gaat uit naar een wijnkelder.  
De mensen met wie ik omga zijn niet bang om zwanger te worden. 
Ze zijn nergens bang voor, ze hebben geen lang leven gehad, om 
bang te zijn?  En ik heb geen acne.  
Het leven is goed! 
  
Ook voel je jezelf veel intelligenter, nadat je dit gelezen hebt.  
Als je tenminste Seenager bent. 
Hersens van oudere mensen werken langzamer, omdat ze zoveel 
weten. 
  
Mensen gaan mentaal niet achteruit met de leeftijd, het duurt alleen 
langer voor ze zich feiten herinneren, omdat ze meer informatie in 
hun hersenen hebben.  
Wetenschappers denken, dat je hierdoor ook slechthorend wordt, 
omdat het druk uitoefent op je binnenoor. 
Ook gaan oudere mensen vaak naar een andere kamer om iets te 
halen en als ze daar aankomen, staan ze zich af te vragen waar ze 
voor kwamen. Dit is geen geheugenprobleem, het is de manier van 
de natuur om oudere mensen meer te laten bewegen. 
  
Conclusie:  
Ik heb meer vrienden aan wie ik dit zou moeten sturen, maar op dit 
moment kan ik hun namen niet herinneren. Dus stuur dit alsjeblieft 
door naar je vrienden: zij kunnen ook mijn vrienden zijn. 
  
vertaald uit het Engels door Ad Melis 
tekening: Bets Kleijn 


