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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  0497 516 861 
 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  0497 514 257 
 Ad Lavrijsen  0497 512 523 
 Ad Melis  06 5733 6960 
 
Bezoek 85-plussers: Elly Rombouts  0497 530 047 
 
Website:  www.kbo-eersel.nl  
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Jan Klapdoor, Josy Ruijs, vacature 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief tot 14 maart 2023 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com    06 2398 2965 
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Personalia  
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Cornelis Elderkamp Laaghuizerweg 9 5521 LB Eersel 
Henk Janssen Molenakkers 7 5521 GH Eersel 
Harrie Maas Aengilbertusstr. 13 5521 TN Eersel 
Annie Maas-v.d.Ven Aengilbertusstr. 13 5521 TN Eersel 
Toon Markhorst Voortseweg 25 B 5521 JB Eersel 
Loes Markhorst Voortseweg 25 B 5521 JB Eersel 
rectificatie vorige Nieuwsbrief: 
Miek Beckers-Verspaandonk Lindestraat 34 5521 EK Eersel 
 
Overleden 
 
08-08 Jo v.d.Heijden-Luijten Draaiboom 3 Eersel 87 jaar 
22-12 Mia Bierens-v.d.Zanden, Stevensstraat 23 Eersel 91 jaar 
08-02 Annie v.d.Ven-v.Dooren, Kapelweg 20 A22 Eersel 89 jaar 
10-02 Ine Visser-Elsen Draaiboom 16 Eersel 94 jaar 
12-02 Jan Keeris Hoolstraat 25 Eersel 79 jaar 
 

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

 
Verhuisd 
 
Lambert en Mieke v.Diepen-v.d.Hurk, van Midakkers 14 
 naar Dijk 1B, 5521 AW Eersel 
Theo en Evelien Klaassen, van Mgr. de Haasstraat 20 
 naar Vuursteen 61, 5521 WB Eersel 
Pieter de Laat, van Bospoort 6 
 naar Dijkhof 33, 5521 BN Eersel 
Jan Leenaars, van Aelenstraat 15 
 naar Huize Eresloo, kamer 7,  

 De Hendrick Robinetlaan 3, 5525 KX Duizel 
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Geheugensteuntje activiteitenprogramma  
  
week 13  Uitgave ONS en Nieuwsbrief april 

3 en 4 maart Toneel ‘De Doorzetters’ in de Eikenburg 
  zie vorige Nieuwsbrief, blz. 11 

7 maart Lezing notaris Dré Teeuwen, 14.00u Eikenburg 
  zie vorige Nieuwsbrief, blz. 10-11 

9 maart Uit eten bij De Bengel, zie blz. 6 

17 maart Jaarvergadering, zie blz. 5 

31 maart Modeshow fa. Kerkhofs, zie blz. 10 

5 april Uit eten bij De Biestheuvel, zie blz. 6  

13 april Alzheimer Café in de Eikenburg, 19.30 uur over: 
 Rouw en verlies bij dementie 

18 april Kom kunst kijken met Cor van den Bemt, zie blz. 12 
_________________________________________________________ 
 
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 
_________________________________________________________ 
 
31 maart Voordelige rijbewijskeuring in de Eikenburg, 
en 21 april www.regelzorg.nl        088 23 23 300   
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Jaarvergadering op vrijdag 17 maart in de Eikenburg 
 
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 Cobie Klapdoor 
 
Notulen van de vorige jaarvergadering (18 maart 2022), 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van april 2022 
 
Jaarverslag 2022 door de secretaris Jan Klapdoor  
 
Financieel jaarverslag over 2022 en begroting 2024  
door de penningmeester Sjannie Vorstenbosch 
 
Verslag kascontrolecommissie  
Verkiezing kascontrolecommissie  
 
Naamsverandering KBO Eersel 
Voorstel:  Kom Bij Ons Eersel 
 Belangenvereniging van Senioren  
 (onderdeel van KBO Brabant) 
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: Roeland van Groeningen. 
Aftredend en herkiesbaar voor één jaar: Harry Baas. 
 
Rondvraag    
 
15.00 uur Borrelen onder het genot van een drankje en hapjes 
 
16.00 uur Sluiting  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
AANMELDINGSFORMULIER  (u mag dit ook overschrijven)  
Jaarvergadering op 17 maart  
inleveren vóór 9 maart bij de Eikenburg of ‘t Stökske 
 
Naam: ...............…………………………..   aantal personen: …… 

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

Telefoon: ……………………………………………………………… 
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Uit eten met de KBO 
 
De afgelopen maanden weer heerlijk gegeten bij ’t 
Menneke en Oud Brabant. Telkens ca. 50 
personen. Geen slecht resultaat dus. 
 
Donderdag 9 maart gaan we naar de Bengel.  
Aanmelden op de gebruikelijke wijze. 
 
Op WOENSDAG 5 april gaan we naar De Biestheuvel, 
Hoogcasteren 25, 5528 NP Hoogeloon. Dat is vanuit Eersel 
richting Vessem. Na een paar kilometer staat er een bord 
‘Biestheuvel ’. U draait dan rechtsaf Hoogcasteren op.  
Dan nog even doorrijden en links is dan De Biestheuvel. 
 
Wil je hieraan deelnemen dan kan dat door vóór 25 maart het 
bedrag van € 22,50 p.p. over te maken op rekeningnummer  
NL57 RBRB 8835 8294 02 t.n.v. J. Klijnholstz, onder vermelding 
van: “Biestheuvel” en of u “vlees” of “vis” wilt.  
Opgave via e-mail mag, maar is pas geldig na ontvangst van het 
bedrag op de genoemde rekening. 
 
De maanden erna gaan wij (LET OP! allemaal op woensdag) 
Wo.  3 mei  naar Kruidenlucht 
Wo.  7 juni  naar Westerhoven 
Wo.  12 juli  naar De Refter 
Vanaf 17:00 uur is de zaal open en vanaf 17:30 beginnen wij met 
eten.  
Nog vragen?  
Even een mailtje naar eetgroep-kbo-eersel@kpnmail.nl,  of tel.  

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, 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Contributie 2023 nog niet betaald ?? 
 
Er zijn nog leden die de contributie van 2023 niet 
betaald hebben. Heeft u een machtiging afgegeven 
dan is 16 januari de contributie (€ 20,= p.p.) 
automatisch afgeschreven. Heeft u rond die tijd 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 leden die dan nog niet betaald hebben, een 
herinnering. Het contributiebedrag 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 restbedrag alsnog over te maken.  
U weet: 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  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Ander rekeningnummer 
 
Heeft u een machtiging gegeven, maar krijgt u een ander 
rekeningnummer, wilt u dit dan doorgeven per e-mail  
penningmeester.kbo.eersel@gmail.com 
of per telefoon: 0497 516 861. 
Ik kan uw rekeningnummer dan aanpassen in onze administratie. 
 
Hartelijk dank voor de medewerking. 
Sjannie Vorstenbosch, penningmeester KBO Eersel 
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KBO Eersel organiseert in samenwerking met  
EMA Reizen een 8-daagse reis naar: 

  

 
VAN 27 JUNI T/M 4 JULI 2023 
 
Hotel Wienertal  
 
Reissom: € 889,-- p.p. (1-p + € 86,--) 
 
Voor het uitgebreide reisprogramma en informatie over het 
hotel, zie website www.ema-reizen.nl / vakantiereizen, of haal de 
brochure op in de Eikenburg, met inschrijfformulier op A4-formaat. 
 
Bij de reissom is inbegrepen: 
 reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern 

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

3-gangen keuzediner en 1 x uitgebreid buffet 
 alle kamers met bad/douche, wc, telefoon en tv  
 de excursies (inclusief de genoemde entrees) 
 gratis Wi-Fi  
 entree Stift Melk  
 Nederlands sprekende gids in Wenen  
 entree Seegrotte 
 entree Donautoren 
 entree slot Schönbrunn met Grandtour  
 rondvaart op de Neusiedlersee 
 het afscheidsdiner 
 alle taxen 
 calamiteitenfonds, SGR consumentenbijdrage, reserveringskosten 
 de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider 
 
 
  
 

 



9 
 

 Leemskuilen 38a 
 5563 CL Westerhoven  
 040 2044 145  
  

AANMELDINGSFORMULIER  VERTREKDATUM:   27 JUNI   
 
BESTEMMING:   OOSTENRIJK - WENEN  
  
 
1. HR./ MEVR. ……………………………………….VOORLETTER………GEB. DATUM……………… 
  
2. HR./ MEVR. ……………………………………….VOORLETTER………GEB. DATUM……………… 
  
3. HR./ MEVR. ……………………………………….VOORLETTER………GEB. DATUM……………… 
  
4. HR./ MEVR. ……………………………………….VOORLETTER………GEB. DATUM……………… 
 
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………… 
  
POSTCODE: ……………………………… WOONPLAATS :…………………………………… 
 
TELEFOON: ……………………………… GSM ………………………………………………… 
  
E-MAILADRES:……………………………………………………………………………………………… 
  
SOORT KAMER:……………………………………………………………………………………………… 
  
CONCERT:   CATEGORIE 1: € 49,00 P.P.     CATEGORIE 2, € 33,00  
AANKRUISEN BIJ BOEKING!!  
  
WILT U EEN REISVERZEKERING   JA/NEE  
  
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING   JA/NEE  
  

Inleveradressen:  
 
Paula van Gerwen      Arna Smets  
Steenstraat 27  Stevensstraat 24 
5521 KN Eersel    5521 BR Eersel  
tel.: 06 3740 3979         tel.: 06 2167 7699  
e-mail: paula@vgerwen.nl            

  
Gelieve dit te doen voor 30 maart 2023   
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Voorjaars/zomermodeshow 
 
Op vrijdagmiddag 31 maart  
zal Harry Kerkhofs Mode de 
voorjaars/zomermode 2023 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 2023, 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 
_________________________________________________________ 
 
Samenwerking Kempengemeenten  
 
Binnen de Samenwerking 
Kempengemeenten werken de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, 
Reusel-De Mierden en Oirschot 
samen op een aantal vakgebieden o.a. maatschappelijke 
dienstverlening, vergunningen, toezicht en handhaving en ICT. 
 
Op de website www.kempengemeenten.nl kunt u veel informatie 
vinden o.a. over de onderwerpen: 
 
- Energietoeslag 
De aanvraagtermijn voor de eenmalige energietoeslag 2022 is 
gesloten. U kunt hiervoor geen aanvraag meer indienen. Voor 
2023 is er opnieuw een eenmalige energietoeslag aangekondigd. 
Over de uitbetaling hiervan is nog niets bekend. Het indienen van 
een aanvraag voor de energietoeslag 2023 is dan ook nog niet 
mogelijk. Naar verwachting neemt de Rijksoverheid in de tweede 
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helft van 2023 hierover een besluit. Zodra er meer informatie is, 
vindt u die op deze pagina terug.   
 
- Geldzaken 
Het op orde hebben en houden van uw geldzaken en inzicht in uw 
huidige financiële situatie is belangrijk. Een goed overzicht van uw 
inkomsten en uitgaven helpt hierbij. 
 
Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over uw financiën? Kunt u 
bijvoorbeeld moeilijk rondkomen van uw maandelijkse inkomsten 
of geeft u structureel meer geld uit dan dat er binnenkomt?  
Door verschillende omstandigheden kan uw inkomen veranderen. 
Heeft u vragen over het aanvragen van een WW-uitkering of een 
bijstandsuitkering? Twijfelt u of u recht heeft op het ontvangen van 
toeslagen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een 
minimaregeling? Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor 
meer informatie en vraag tijdig om hulp.  
 
- Zelfstandig thuis 
Hier vindt u veelgevraagde voorzieningen, hulp(middelen) en 
diensten die het voor inwoners van de Kempengemeenten 
mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
kunnen wonen. 
Ga voor het volledige overzicht naar de pagina inwoners.  
 
info: www.kempengemeenten.nl  
_____________________________________________________  
Terugblik op de gezellige dansmiddag van 20 januari 
 
Ondanks de weersomstandigheden (sneeuw en gladheid) was de 
belangstelling verrassend groot voor dit evenement. 
 
Onder het genot van de aangeboden consumpties werd er 
genoten van trio Anderszum uit Reusel. 
 
Aanvankelijk eerst wat luisteren en gezellig kletsen, maar dat 
sloeg al snel om in een dansje wagen, er werd zelfs geswingd. 
De sfeer werd steeds uitbundiger, dus alleen maar blije mensen. 
Heerlijke liedjes uit onze jeugd werden volop meegezongen, zo 
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herkenbaar. Ook al danste je niet, 
het was genieten en zeker de 
moeite waard. 
 
Met deze gedachten aan de 
komende carnaval was deze 
middag een goeie aanloop. 
 
Bestuur van de KBO bedankt! 
 
Annie Mallens 

_________________________________________________________ 
  
Kom kunst kijken (zie ook volgende Nieuwsbrief) 
 
Dinsdag 18 april om 14.00u in De Eikenburg. 
Een presentatie, met foto’s geprojecteerd op groot scherm.  
Cor van den Bemt vertelt hoe zijn werk tot stand komt.  
Vijfendertig jaar geleden ging hij wekelijks op maandagavond en 
op zaterdag naar de kunstacademie. Op de afdeling Monumentale 
Kunst werd hij gegrepen door vorm, kleur en compositie.  
 
Aanvankelijk maakt hij composities met negro potlood en kleurrijke 
creaties in het platte vlak. Later worden het vooral monumentale 
marmeren beelden. Het werk is gestileerd figuratief en/of abstract.  
       

Cor van den Bemt 
‘Compositie kerk 
Eersel’ 

 
 
 
 
 
 
 

Cor van den Bemt 
‘Pas de Deux’  


