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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 14 juni 2022 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com    06 2398 2965 
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Personalia  
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Frans Bierens Stevensstraat 28 5521 BR Eersel 
Joke van den Eijnde Stevensstraat 13 5521 BR Eersel 
Jan Fleerakkers Steenstraat 151 5521 KS Eersel 
Liesbeth Fleerakkers-v.Eijk Steenstraat 151 5521 KS Eersel 
rectificatie vorige Nieuwsbrief:  
Maria Verzijl-Espinoza Koolzaad 16 5521 MG Eersel  
 
Overleden 
 
27-04 Jan Lemmens Postelseweg 82 Eersel 87 jaar 
01-05 Piet Schepens Boksheidsedijk 1 Eersel 86 jaar 
09-05 Leny van Keulen-Brüning , P.Gielmansstr. 2C1  Eersel  89 jaar 
13-05 Aafje van de Graaf-Bras Kapelweg 42 Eersel 90 jaar 
 

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

 
Verhuisd 
Barend Kuipers, van Steenstraat 104  
 naar Nieuwstraat 26C, 5521 CC Eersel 
__________________________________________________________ 
 
Geheugensteuntje activiteitenprogramma  
  
week 26  Uitgave ONS en Nieuwsbrief juli/augustus 

31 mei Lezing over oplichting en fraude via internet,  
 zie vorige Nieuwsbrief, blz. 13 

8 en 22 juni Fietsbridge, info fietsbridge.eersel@gmail.com  

9 juni Alzheimer Café in de Eikenburg, 19.30 uur  
 over: Dementie, je zal het maar hebben 

16 en 23 juni Uit eten bij Lekkerr in Steensel, zie blz. 4 

17 juni Dagtocht KBO Duizel, zie blz. 5 
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22 juni Dagtocht met Reuma Vereniging De Kempen  
 naar De Biesbosch, zie vorige Nieuwsbrief blz. 14 
24 juni Dagtocht BSS / KBO Steensel, zie blz. 6 
25 juni Bedevaart Werbeek, zie blz. 7 
13 juli Uit eten in de Refter, zie blz. 4 
26 juli Zomerschool: Catering Content Westerhoven 
___________________________________________________________ 
 
Uit eten met de KBO 
 
Wanneer ik dit schrijf is het begin mei en hebben 
we nog niet gegeten bij Veertien, maar de animo is 
groot. Wanneer er twee dagen zijn dat er gegeten 
kan worden, loopt zoals bijna altijd de eerste dag gelijk vol en blijft de 
tweede dag flink achter. En vol = vol. Hou daarom de website in de 
gaten, wij vermelden hier wanneer er niet meer op een bepaalde dag 
ingeschreven kan worden.   
 
Hier wat cijfers. Wisten jullie dat er het afgelopen jaar 90 
verschillende personen met de KBO uit eten zijn geweest (en dat 
tijdens de corona-crisis). Dat er tussen de 40 en 55 personen per 
maand meegaan. Niet slecht, hè.   
 
En nogmaals voor de komende maanden: Op 16 en 23 juni gaan we 
naar Lekkerr in Steensel en op WOENSDAG 13 juli gaan we voor 
een viergangen-menu naar de Refter. 
 
Opgeven kan 24/7 tot en met het laatste weekend voor we gaan eten 
via e-mail eetgroep-kbo-eersel@kpnmail.nl. 
Telefonisch kan ook: op de maandagen (van 17:00 – 18:00) bij  

Kees en Mieke de Jager:  tel. 0497 517 416 of 
Johan Klijnholstz:   tel. 06 5325 2982 

Geef ook op of u vlees of vis wilt eten.  
Wordt niets opgegeven, dan gaan wij ervan uit dat het vlees is. 
 
Voor de laatste wijzigingen zie KBO-Eersel website  
www.kbo-eersel.nl/nieuws/uit eten 
 
De commissie 
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Dagtocht vrijdag 17 juni met KBO Duizel     

  Haventocht Rotterdam 

Rotterdam gelegen aan de Nieuwe Maas, met zijn haven, is de 
belangrijkste en grootste van Europa. Het havengebied strekt zich uit over 
een lengte van 40 kilometer. De haven van Rotterdam is belangrijk op het 
gebied van overslag en containers en massa-goederen, ook wel 
bulkoverslag genoemd, zoals ruwe olie, chemicaliën, kolen en ertsen.  
Daardoor ligt een achterland met zo’n 460 miljoen inwoners binnen 
bereik. Van hieruit worden goederen vervoerd naar onder andere het 
Ruhrgebied in Duitsland, Engeland en Antwerpen.  
De stad staat bekend om zijn vernieuwde architectuur. Rotterdam is een 
moderne stad, dit uit zich door de bouw van de wolkenkrabbers. Het is 
dan ook de enige hoogbouwstad in Nederland met een echte skyline. 
 
Vanaf Duizel rijden we naar ons koffieadres voor een heerlijk kopje 
koffie met gebak. Na de koffie vervolgen we onze weg en rijden via 
een mooie route naar ons lunchadres in Stellendam op Goeree 
Overflakkee, hier worden we ontvangen voor een heerlijke 
koffietafel. Na de lunch vervolgen we onze weg naar Rotterdam, 
onderweg zien we diverse havenactiviteiten. Vervolgens gaan we 
een blik werpen op Rotterdam 
vanaf het water. Tijdens een 75 
minuten durende rondvaart ziet u 
de bedrijvigheid van de drukste 
haven van Europa en de skyline 
van Rotterdam. Dan is het 
alweer tijd om richting huis te 
gaan, onderweg stoppen we nog voor een heerlijk driegangendiner 
waarna u weer retour gebracht wordt naar Duizel.  
 
Vertrek: 08.45 u bij de kerk in Duizel; voorstaan 08.30u  
Kosten € 80,-- p.p. incl. koffie met gesorteerd gebak, koffietafel met 
kroket, havenrondvaart en diner (menu stoofvlees). 
 
Aanmelden z.s.m. bij Frans Mollen, Van Tuijlhof 2, Duizel,  
tel. 0497 516 291 of kboduizel@gmail.com  
Betaling bij voorkeur overmaken voor 29 mei op rekeningnummer 
van KBO Duizel: NL65 RABO 0112 817 645 o.v.v. dagreis 17 juni. 
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Dagtocht vrijdag 24 juni met BSS / KBO Steensel 

Dijlestad Mechelen 

Mechelen ligt in het zuiden van de 
provincie Antwerpen, centraal tussen 
Antwerpen en Brussel, aan de rivier 
de Dijle. De Sint-Romboutstoren is dé 
trots van de stad en Sint-Rombout 
geldt als de Mechelse bescherm-
heilige. Er wordt een dialect 
gesproken dat ‘Mechels’ genoemd 
wordt. In de Middeleeuwen was 
Mechelen de hoofdplaats van de 
Zuidelijke Nederlanden en de residentie van de toenmalige landvoogdes 
Margaretha van Oostenrijk, tante van Keizer Karel V.  
 
Na vertrek vanaf Steensel rijden we naar ons koffieadres voor de 
koffie met gebak. We vervolgen onze weg via de ring van Antwerpen 
en de Kennedytunnel. Rond de middag maken wij een stop voor een 
goed verzorgde Belgische lunch. Daarna maken we onder leiding van 
een gids een boeiende tocht door Mechelen en via enkele kleinere 
gemeenten rijden we naar Willebroek. We passeren de beruchte 
‘Vredesbrug’ (brug der zuchten) en gaan verder richting Fort van 
Breendonk. Indien het weer het toelaat bestaat de mogelijkheid een 
korte wandeling te maken. Terug in Mechelen bent u geruime tijd vrij 
om op eigen gelegenheid te genieten van deze mooie stad. De 
terugweg gaat o.a. via Lier. We besluiten deze dagtocht met een 
goed verzorgd diner bij restaurant Kruidenlucht in Casteren. 
 
Vertrek: 08.30 u bij de Höllekes in Steensel; thuis 20.30 uur.  
Kosten € 73,50 p.p. incl. koffie met gebak, lunch, rondrit met gids, 
driegangendiner, vervoer per luxe toruingcar van de EMA. 
 
Aanmelden bij Jac Maas, tel. 06 5134 2372 of via 
toosmaas@hotmail.com of jgm.smolders@planet.nl  
Betaling op rekeningnummer van KBO Steensel:  
NL92 RABO 0112 806 295 o.v.v. reis 24 juni 2022. 
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De oudste traditie van Eersel, kan weer….. 
 
De traditionele Eerselse bedevaart naar het Belgische Werbeek is 
een oeroude traditie welke haar ontstaan vindt in 1661. 
Onafgebroken trekt Eersel naar Werbeek, met uitzondering van de 
oorlogsjaren en de laatste 2 jaren vanwege corona. In ieder geval 
zeker al meer dan 350 jaar. Dit jaar willen we op zaterdag 25 juni 
deze prachtige dag weer gaan beleven met elkaar. 
 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij 
aan te sluiten, te voet, met de fiets of met de auto. 
Het is altijd een prachtige dag, waar het Eersels 
volk elkaar ontmoet en geniet van de devotie, 
traditie en de gezelligheid. Ook op de terugweg 

naar Eersel, vindt er op veel terrasjes een verbroedering plaats….. 
 
Het programma is als volgt: 
10.30 uur Viering in Parochiekerk Retie 
11.30 uur Pauze om in de herbergen van Retie te lunchen 
12.30 uur Ontvangst door burgemeester en schepenen op het 

Raadhuis 
13.00 uur Serenade Harmonie de Goede Hoop en vendelgroet 

Gilde 
13.30 uur Vertrek processie naar de kapel van Werbeek 
14.00 uur Bidstonde kapel en uitreiking medailles 
14.45 uur Ontvangst bij de kapel door het VVV van Retie 
 
Iedereen is van harte welkom. 
Henk van de Klundert, tel. 0497 514 210 
___________________________________________________________ 
 
Bedevaart naar Beauraing, België 
 

De dagbedevaart van NBC Pro Maria is op 11 juni 
met opstapplaats in Eersel. Reissom € 60,- p.p.  
 
Uitgebreid programma en info bij het pelgrims-
secretariaat van NBC Pro Maria: H. Kuijs, tel.  
06 8325 5111, e-mail: nbcpromaria@gmail.com  
website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-scc/  
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Historisch Eersel boek nog niet compleet ?? 
 
Hebt u nog stickers nodig om uw boek 
compleet te maken? Even een briefje 
met uw ontbrekende nummers en uw 
adres op het papier vermelden, dan 
zorgen wij dat u de ontbrekende 
nummers in de bus krijgt.  
 
Nog een boek of stickers over?  
Ook graag in de bus bij Hoolstraat 25 of Postakkers 56P te Eersel. 
Wij willen enkele boeken volplakken en deze aanbieden aan 
instellingen waar veel ouderen uit Eersel wonen.  
 
Info: Wilhelmien Keeris en Johan Kleinholstz, tel. 06 5325 2982 
___________________________________________________________ 
 
Aanvragen energietoeslag 
 
Woont u in de Kempen en is uw netto inkomen per maand lager 
dan 120% van de bijstandsnorm? Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd 
€ 1382,89 of gehuwd/samenwonend vanaf AOW-leeftijd € 1872,49 
(zonder vakantietoeslag). Dan heeft u wellicht recht op een 
eenmalige energietoeslag van € 800,- voor uw energiekosten. 
Voorwaarden en aanvraagformulier vindt u op de website 
www.kempengemeenten.nl/energietoeslag  
Info: WMO consulent Gemeente Eersel, tel. 0497 745 544 
___________________________________________________________ 
 
24 juni en Voordelige rijbewijskeuring in de Eikenburg, 
29 juli www.regelzorg.nl       088 23 23 300   
___________________________________________________________ 


