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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 2023:  € 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 
 
Soc. Cult. Comm.: Paula van Gerwen   06 3740 3979 
  Steenstraat 27, 5521 KN Eersel 
  e-mail: paula@vgerwen.nl 
 
Zomerschool: Jan Naber   06 5148 9286 
  Postakkers 70, 5521  AV Eersel 
  e-mail: j.naber51@gmail.com  
 
Ouderenadviseur: vacature 
 
Belastingzaken: Frans Nooijen  51 42 57 
 Ad Lavrijsen  51 25 23 
 Ad Melis  06 5733 6960 
 
Bezoek 85-plussers: Elly Rombouts  53 00 47 
 
Website:  www.kbo-eersel.nl  
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Jan Klapdoor, Josy Ruijs, vacature 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief tot 5 januari 2023 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com    06 2398 2965 
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HERHAALDE OPROEP!!! 
 
In de Nieuwsbrief van oktober is een oproep gedaan voor 
enthousiaste mensen om een helpende hand te bieden aan de 
organisatie. Helaas heeft zich niemand gemeld.  
Toch is het absoluut noodzakelijk, dat nieuwe bestuurders of 
nieuwe leden in een commissie de kar mee gaan trekken.  
Alleen dan kunnen wij als belangenvereniging voor de senioren 
ook in de toekomst uitvoering geven aan de doelstelling: 
voorwaarden scheppen om senioren volwaardig en zelfbewust 
aan de samenleving te laten deelnemen. Van vrijwilligers kan en 
mag niet verwacht worden, dat zij tot in lengte van jaren hun o zo 
gewaardeerde inzet moeten blijven geven. Niet voor niets mag 
een bestuurslid na drie termijnen van drie jaar zich niet meer 
herkiesbaar stellen en mag de leeftijd ook meespelen bij het 
neerleggen van een functie. Voor een vereniging die bij de tijd wil 
zijn, is het ook een voorwaarde fris te blijven.  
 
Er moeten toch tussen onze ruim 860 leden mensen zitten, die 
voor een bepaalde tijd hun kracht en inzet willen en kunnen geven 
voor één van de volgende vacatures: 
- voorzitter van de vereniging 
- secretaris van de vereniging (voor verslaglegging en verslag 
  zorgt een notulant) 
- ouderenadviseur (luistert en verwijst, liefst als bestuurslid) 
- belastingadviseur (geen bestuurslid en in samenwerking met  
  drie andere adviseurs) 
- redactielid Nieuwsbrief (voordeel om in de Soc. Cult. Com. te 
  zitten). 
 
In de Nieuwsbrief van oktober staat een uitgebreider artikel. Maar 
je mag mij natuurlijk gerust bellen of een lid met ervaring genoemd 
op de 2e pagina in de Nieuwsbrief. 
 
Het gaat niet om mijn belang, maar om dat van de vereniging 
en de leden. 
 
Namens het bestuur, 
Roeland van Groeningen, voorzitter. 
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Van de redactie 
 
Harry Baas heeft de redactie verlaten. Harry, hartelijk dank voor je 
inbreng in ruim 8 jaren.  
Wij wensen hem nog vele mooie jaren toe. 
__________________________________________________________ 
 
Personalia  
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Marianne v.Dillen-v.d.Put Haver 16 5521 MR Eersel 
Cor Hakkens Voortseweg 24 5521 JD Eersel 
Corrie Hakkens-Donkers Voortseweg 24 5521 JD Eersel 
Wil Lepelaars Schoolstraat 9 5521 BJ Eersel 
Ted v.Weert-Aarts Kerkevelden 65 5521 KG Eersel 
 
Overleden 
 
15-11 José Blox-Welten Oude Postelseweg 10 Eersel 87 jaar 
02-12 Tom Vos Teulland 32 Eersel 80 jaar 
 

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

 
Verhuisd 
 
Jan en Ine van Rooij -v.Hest, van Bloxstraat 9 
 naar Gebint 89, 5521 WG Eersel 
__________________________________________________________ 
 
Geheugensteuntje activiteitenprogramma  
  
week 4  Uitgave ONS en Nieuwsbrief februari 

12 januari Alzheimer Café in de Eikenburg, 19.30 uur over: 
 Communicatie bij dementie 

3 januari Kaartverkoop Dansmiddag 20 januari 

12 en 19 jan. Uit eten bij ’t Menneke, zie blz. 6 

17 januari Breifabriek Marcienne, zie vorige Nieuwsbrief 
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17 - 22 jan. Seniorenexpo Koningshof, Veldhoven 
 Alle KBO-leden krijgen € 4,-- korting op de  
 entreeprijs van € 10,-- op vertoon van het KBO- 
 lidmaatschapspasje.  

20 januari Dansmiddag, zie blz. 7 en 8 

26 jan. en 2 febr.: 14.00-15.00u Eikenburg en ’t Stökske: 
  kaartverkoop zittingsmiddagen ouderencarnaval 

2 en 9 februari Uit eten bij Oud Brabant 

17 februari Receptie ouderenprins Henny en -prinses Ingrid 
  om 20.00u in de Eikenburg  

18 en 21 febr. Zittingsmiddagen ouderencarnaval, Eikenburg 

19 februari Carnaval in ‘t Stökske 

2 maart Met de MuseumPlusBus naar het Cobra Museum, 
  zie blz. 8 

3 en 4 maart Toneel ‘De Doorzetters’ in de Eikenburg 

7 maart Lezing notaris Dré Teeuwen 

9 maart Uit eten bij De Bengel 

17 maart Jaarvergadering 

31 maart Modeshow fa. Kerkhofs 
_________________________________________________________ 
 
SVHE: Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eersel 
Klussendienst / vervoersdienst / boodschappendienst: 
coördinator:  tel. 0497 51 99 69      e-mail: svhe@kpnmail.nl   
(verzoeken aanmelden: ma t/m vrij tussen 10.00 en 13.00 uur). 
_________________________________________________________ 
 
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 
_________________________________________________________ 
 
30 december Voordelige rijbewijskeuring in de Eikenburg, 
en 27 januari www.regelzorg.nl        088 23 23 300   
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Uit eten met de KBO 
 
Ondanks de feestdagen hebben zich toch 45 personen 
ingeschreven om in december te gaan eten bij Veertien.  
Helaas is de 15e komen te vervallen en moesten een paar mensen 
afzien om in december uit eten te gaan met de KBO. 
 
Voor de komende tijd staan de volgende locaties op het ‘menu’: 
do. 12 en 19 januari  ‘t Menneke 
do. 2 en 9 februari   Oud Brabant 
do. 9 maart   De Bengel 
wo. 5 april   Biestheuvel 
 
En ja, dat is inderdaad een woensdag. Wegens personeelsgebrek 
sluiten sommige restaurants een dagje vaker. En dat is dan 
meestal midden in de week. Wanneer dat voor onze deelnemers 
een probleem blijkt te zijn dan zullen wij dat aanpassen. Wij zullen 
wel zorgen dat wij het duidelijk zullen vermelden, wanneer daar 
sprake van is. Bij sommige restaurants zullen wij ook vooraf 
moeten betalen, maar dat lijkt - zoals in het verleden is gebleken - 
geen probleem. 
 
Opgeven kan 24/7 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 

Voor de laatste wijzigingen zie de KBO-Eersel website  
www.kbo-eersel.nl/nieuws/uit eten, 
 
  
 
_________________________________________________________ 
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Contributie 2023 
 
Het is weer bijna 2023., dus moet er ook weer 
contributie betaald worden. 
De contributie voor 2023 blijft gelijk aan die van 
2022. De contributie is € 21,--  p.p. 
 
Heeft u een machtiging afgegeven dan is het heel eenvoudig:  
u hoeft niets te doen. Medio januari wordt de contributie (€ 20,-- 
p.p.)  automatisch van uw rekening afgeschreven. 
Weet u niet of u een machtiging heeft afgegeven, dan kunt u mij 
bellen of mailen. 
Heeft u geen machtiging afgegeven, maar wilt u dat alsnog doen 
kunt u het aan mij doorgeven. Ik zorg dan dat u een machtigings-
formulier krijgt. 
 
Korting op de contributie 
Alleen als de contributie via automatische incasso (dus niet  
via telebankieren) geïnd wordt krijgt u een korting van € 1,-- en is 
de contributie  € 20,-- p.p. 
 
Sjannie Vorstenbosch,  Penningmeester KBO Eersel. 
 Eikenburg 94, 5521 HW Eersel. 
telefoon: 0497-516861 
e-mail: penningmeester.kbo.eersel@gmail.com 
_________________________________________________________ 
 
DANSMIDDAG 
 
Op vrijdagmiddag 20 januari gaan 
we, alsof we weer jong zijn, met de 
voetjes van de vloer in de Eikenburg.  
 
ANDERSZUM uit Reusel zal voor de 
muzikale omlijsting zorgen; zij 
brengen streektaalmuziek. We plaatsen tafels en stoelen en 
houden in het midden ruimte vrij voor alle dansliefhebbers! 
Gewoon komen kijken en luisteren mag natuurlijk ook en is ook 
zeker de moeite waard! 

 
- Zaal open vanaf 13.30 uur 
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- Dansen vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur 
- Bij binnenkomst krijgt u koffie of thee, daarna nog 1 consumptie 
- Per lid 1 introducé(e) welkom!!! 
 
Kaartverkoop (op vertoon van de ledenpas) op dinsdag 3 januari 
van 10.30u tot 12.00u, tegelijk in de Eikenburg en ’t Stökske. Een 
kaartje kost zowel voor een KBO-lid als voor een introducé(e) € 3,-  
 
Info: Paula van Gerwen, telefoon 06-37 40 39 79  
__________________________________________________________ 
 
Wij mogen met de Museum Plus Bus op stap!  
 
De KBO gaat met een volle bus naar het Cobra Museum op 2 
maart. Al vanaf 2 december is er een wachtlijst. Dus bij 
verhindering graag afmelden en niet zelf voor vervanging zorgen.  
De deelnemers krijgen in februari nog een brief ter herinnering, 
met de nodige informatie.  
 
Info: Josy Ruijs, tel. 06 2398 2965   
__________________________________________________________ 

 

 
André Rieu is terug in 
Maastricht! Geniet van André’s 
zomeravondconcert op het meest 
romantische plein van Nederland: het 
Vrijthof in Maastricht! Geniet van het 
unieke optreden van André Rieu en het 
Johann Strauss orkest, van alle solisten 
en gastoptredens! Ieder jaar pakt André 
groots uit met bijzondere gastartiesten op 
het Vrijthof! Feest mee en geniet van de 

meeslepende walsen, klassieke muziek, operette en musical... een 
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avond om niet te vergeten. Kom zelf kijken waarom André Rieu al een 
aantal jaren één van de populairste live acts ter wereld is! 
 
André  Rieu: een Nederlands violist en 
orkestleider die met zijn uitvoeringen 
van populaire klassieke werken van 
onder andere Johann Strauss 
bekendheid geniet bij het grote 
publiek. Naarmate de jaren vorderden 
groeide het gezelschap; het orkest 
speelt nu met 80 tot 150 muzikanten.  
 

Met zijn orkest speelt Rieu over heel de 
wereld: in Europa, Noord- en Zuid-Amerika 
en in Australië. De shows zijn zo groot dat ze 
kunnen wedijveren met rockoptredens: in 
2008 had het tournee van Rieu een replica 
van het kasteel van Sissi, op dat moment de 
grootste tourset ooit! De grote doorbraak 
voor André Rieu kwam in 1994 met de 
Tweede Wals uit de Suite voor Variété orkest 
van Dmitri Sjostakovitsj. 

 
Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar ons dineradres waar 
we u een heerlijk driegangen-diner aanbieden. Vanuit hier rijden wij naar 
Maastricht.  Wij zorgen ervoor dat u op tijd aanwezig bent om uw 
zitplaats op te zoeken. Wij hebben voor u zitplaatsen (2e rang) 
gereserveerd op het Vrijthof (rang B2), zodat u heerlijk kunt gaan 
genieten van het fantastische optreden van André Rieu!  
Het concert begint om 21.00 uur en na afloop van deze magische avond 
staat de touringcar weer voor u klaar om u retour te brengen naar uw 
opstapplaats. 

 
Voor boekingen of inlichtingen: 040 2044 145 
Wees er snel bij, want op = op! Wie het eerst komt, eerst … 
website: www.ema-reizen.nl 
info: Paula v.Gerwen, tel. 06 3740 3979 
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Gezellige middag; twee reacties: 
 
Er is me gevraagd een stukje te schrijven over het optreden van het 
genietschap de Rooi schoentjes. 
Nou, als je niet bent geweest, kun je er gerust spijt van hebben. 
Wat was dat een gezellige middag, en ze waren echt goed. 
Over wachtkamers bij de dierenarts, en wachtkamer bij de 
verloskundige, waar enkele meerlingen waren geboren. 
Meerdere anekdotes, grapjes en muziek. 
Op muziek van het Slavenkoor met de tekst pomfriet. En nog meer 
heerlijke meezingers. Op het laatst moesten ze huilen omdat het laatste 
nummer er aan kwam, en de mensen in de zaal lagen in een deuk. 
Heerlijk de hele middag gelachen met z’n allen.  
Groetjes, Nico en Mien 

--==oo0oo==-- 
 
Ik zal me eerst even voorstellen: ben Wil Lepelaars 69 jaar jong. 
Altijd in het Eerselse gewoond en sinds enkele jaren aan de 
Schoolstraat. En al een dag lid bij het schrijven van deze brief. 
Ben al wel vaker gevraagd om lid te worden van de KBO. Was eerlijk 
gezegd altijd een beetje de ver-van-mijn-bed-show. Tot ik enkele weken 
geleden de vraag gesteld kreeg om mee te gaan naar een soort 
cabaretvoorstelling in de Muzenval; daar heb ik  “ja” op gezegd. Had iets 
te maken met de Rooie schoentjes, trok me wel aan, zodoende. 
Maar tot aan de dag had ik vraagtekens, maar beloofd is beloofd. 

Dus daar ga ik naar de Muzenval en 
word er heel leuk ontvangen door een 
paar leuke dames met koffie.  
Nu komt mijn beleving KBO. Bedankt 
voor de enorm leuke middag. In de 
pauze nog een wijntje met nootjes en 
terug naar het tweede deel van die 
Rooie schoentjes. 
Nu kan ik vertellen over het geweldige 

cabaret. Doe ik niet, had je zelf moeten gaan kijken. Pech gehad! Dus 
volgende keer erbij zijn en dan ook genieten van een geweldige middag. 
Moraal van dit verhaal: ik heb meteen actie ondernomen om lid te 
worden van de KBO. Dus jullie zullen me wel eens vaker zien en ikke 
jullie. Met dank aan de organisatie van de KBO. 
Wil Lepelaars 

--==oo0oo==-- 
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Cordaad Welzijn in Eersel 
 
Mogelijk kent u ons onder de naam Welzijn de Kempen. Of 
misschien kent u nog het GOW. En misschien zegt ook dat u 
helemaal niets. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. 
Inmiddels zijn we actief onder de naam Cordaad Welzijn. Samen 
met onze vrijwilligers ondersteunen wij mensen die dat even nodig 
hebben.   
Thuisadministratie 
Heeft u soms geen overzicht van uw financiën of 
begrijpt u niet goed wat er in sommige brieven 
staat? Wij kunnen helpen.  
Belangrijk is dat een vrijwilliger niets van u 
overneemt maar het samen met u gaat doen, 
zodat u het weer zelfstandig kunt oppakken als u daar klaar voor 
bent.  
Mantelzorgondersteuning 
Cordaad Welzijn gaat met mantelzorgers in gesprek, biedt een 
luisterend oor, denkt mee over een mogelijke oplossing of verwijst 
door naar de juiste instanties. Middels een nieuwsbrief informeren 
wij mantelzorgers over zaken die voor hen van belang zijn. Ook 
organiseren wij meerdere keren per jaar cursussen en workshops. 
Kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met zorgen in hun 
thuissituatie worden ‘jonge mantelzorgers’ genoemd. Voor hen 
organiseren wij iedere maand een leuke activiteit. Op deze manier 
kunnen jonge mantelzorgers elkaar ontmoeten en hoeven zij even 
een paar uur helemaal niets.   
Maatjes 
Een heleboel mensen in de Kempen voelen zich 
eenzaam, zijn minder goed mobiel waardoor zij 
niet goed naar buiten kunnen of raken overbelast 
vanwege hun mantelzorgtaken. Voor deze 
mensen zetten wij vrijwilligers in. Door regelmatig 
op bezoek te gaan, een praatje te maken of een wandelingetje te 
maken ontlasten we mantelzorgers en bieden we mensen een 
beetje afleiding.  
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Vrijwillige terminale thuiszorg 
Veel mensen willen graag thuis sterven in hun vertrouwde 
omgeving. Dat vraagt veel van familie, partner en bekenden. In dat 
geval kan Cordaad Welzijn ondersteuning bieden door het inzetten 
van vrijwilligers. Zij bieden praktische en emotionele steun aan 
mensen in de laatste fase van het leven en ontlast de 
mantelzorgers. Het doel is het mogelijk maken dat mensen op een 
rustige, waardige manier, thuis kunnen overlijden.  
Senioren sociëteit in ’t Wiekske 
Iedere vrijdag komen in de huiskamer van de 
Koperwiek senioren bij elkaar om een gezellige 
dag te hebben. Er worden spelletjes gespeeld, 
gekaart, gesjoeld en vooral heel veel gebuurt.   
Zelfhulpgroepen 
Delen is helen. Soms zit je in een situatie waarin je wel wat extra 
steun kunt gebruiken. Een zelfhulpgroep kan dan heel waardevol 
zijn. Deze groep bestaat namelijk alleen maar uit mensen met een 
soortgelijke ervaring.   
Om alle mensen in Eersel te kunnen blijven ondersteunen zijn wij 
voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je een beetje 
tijd over en wil je iets betekenen voor een ander? Neem dan 
contact met ons op.  
Voor meer informatie over onze organisatie kijk op 
www.cordaadwelzijn.nl.  
_________________________________________________________ 

Het bestuur van de KBO 
afdeling Eersel wenst u 
een zalig kerstfeest en  
een voorspoedig 2023 
  


