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Katholieke Bond van Ouderen - afdeling Eersel  
 
Voorzitter: vacature 
 
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: Anneke Maas-v.Bommel  0497 530 054 
 
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 11 april 2023 
Matth.Eerseliusstraat 18, josy.ruijs@gmail.com    06 2398 2965 
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Personalia  
 
Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Ed Bos Schadewijkstr. 52 5521 HG Eersel 
Engeline van Erp-Hoskam Voortseweg 8 A 5521 JD Eersel 
Leo van Erp Voortseweg 8 A 5521 JD  Eersel 
Carla Hoeks Schadewijkstr. 52 5521 HG Eersel 
Alda v.Selst-v.Gerwen Welsh Divisionstr. 5 5521 VK  Eersel 
Bert v.Selst Welsh Divisionstr. 5 5521 VK  Eersel 
Han de Vries p/a Lindehof Z 54 5521 EE Eersel 
Sjeanne de Vries p/a Lindehof Z 54 5521 EE Eersel 
 
Overleden 
 
16-02 Koos v.Herwijnen-v.Dooren, Stevensstr. 12 Eersel 79 jaar 
17-02 Dimf Bierens-v.Herk Kapelweg 20 A 21 Eersel 86 jaar 
17-02 Elly Ernens-Kriek Koppenhoek 30 Eersel 88 jaar 
19-02 Louw Brouwers Postakkers 32 Eersel 73 jaar 
02-03 Corrie Vlems-Kox Kortkruisdijk  5 Eersel 91 jaar 
07-03 Theo Bos Bleijenhoek 3 K Bladel 91 jaar 
08-03 Anneke v.d.Weijst-Maas, Gebr.Hoekkstr. 6 Eersel 96 jaar 
09-03 Jan de Laat Otterdijck 6 Eersel 97 jaar 
 

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

 
Geheugensteuntje activiteitenprogramma  
  
week 17 Uitgave ONS en Nieuwsbrief mei 

31 maart Modeshow fa. Kerkhofs,  
  Eikenburg 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 

5 april Uit eten bij De Biestheuvel, zie vorige Nieuwsbrief  

15 april Culturele Dag in Hapert, zie blz. 5 

18 april Kom kunst kijken met Cor van den Bemt, zie blz. 8 

23 april Kempisch Senioren Orkest, MFA Hapert, zie blz. 7 
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3 mei Uit eten bij Kruidenlucht in Casteren, zie blz. 4-5 

17 mei - 23 aug. (tweewekelijks): fietsen en bridgen, zie blz. 18 

16 juni Dagtocht KBO Duizel naar Urk, zie blz. 19 

27 juni - 4 juli 8-daagse reis naar Wenen 
 zie vorige Nieuwsbrief blz. 8-9 
 info:  Paula v. Gerwen, tel. 06 3740 3979 
  EMA, tel. 040 2044 145, www.ema-reizen.nl 

28 september Dagtocht Giethoorn, zie blz. 6-7 
_________________________________________________________ 
 
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 
_________________________________________________________ 
 
21 april Voordelige rijbewijskeuring in de Eikenburg, 
en 26 mei www.regelzorg.nl       088 23 23 300   
_________________________________________________________ 
 
Uit eten met de KBO 
 
Wanneer ik dit stukje zit te schrijven, zijn we net 
bij De Bengel geweest, waar we veel spareribs 
weggewerkt hebben. En als verrassing konden we 
allemaal beneden zitten. En niet alleen jullie waren verrast, Johan 
en ik ook. Ons is dat in ieder geval goed bevallen. 
 
Woensdag 3 mei gaan we naar Casteren, Kruidenlucht, 
Kranenberg 18. Route beschrijving: Provinciale weg naar Hapert. 
Bij tankstation rechtsaf naar Casteren. Na 3,1 km in Casteren 
rechtsaf Kranenberg op, na 158 m is Kruidenlucht dan aan de 
linkerkant. Reistijd ca. 20 min. 
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Wil je hieraan deelnemen dan kan dat door voor 26 april (let op! 
vlees en vis verschillende prijs) het bedrag van € 22,50 voor 
vlees en  € 24,50 voor vis over te maken op rek. NL57 RBRB 8835 
8294 02 t.n.v. J. Klijnholstz, onder vermelding van “Kruidenlucht’ 
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 weer op woens-
dagen): Wo. 7 juni naar Westerhoven en 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, 
 
De commissie 
_________________________________________________________ 
 
Culturele dag op zaterdag 15 april 
 
Stichting Ouderen de Kempen (voorheen Kring KBO de Kempen) 
organiseert op zaterdag 15 april een culturele dag in MFA Hart 
van Hapert in Hapert. 
 
De opzet van deze dag wijkt wat af van voorheen. Gebleven is het 
dansen en het optreden van diverse koren. En ook de presentatie 
van allerlei soorten huisvlijt variërend van breien en borduren tot 
het maken van vogelkooitjes, kaarten maken, schilderen, 
keramiek, boetseren enz..  
 
Nieuw is dat we deelnemers en belangstellende bezoekers ook 
kennis willen laten maken met bewegingsactiviteiten zoals b.v. tai 
chi, zumba, line dance, fysio mind, pilates e.d. 
 
Iedereen is welkom om te komen kijken. De toegang is gratis. 
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KBO Eersel nodigt u uit, samen met EMA reizen, voor de 
volgende dagtocht:  

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 
PUNTEREN IN GIETHOORN…. 

 
Vertrek: Eersel- busstation - Molenweg (vertrektijd volgt) 

 
Giethoorn is gesticht aan het eind van de 13e eeuw 
door de St. Maartensluyden die de vervening in 
deze toen zeer barre streek begonnen. Om de turf af 
te voeren groeven ze het langgerekte kanaal met 
dwarssloten, dat het dorp nu nog zijn karakteristieke 
aanzien geeft. Samen met de smalle paadjes, de 
hoge bruggetjes en op de eilandjes de langwerpige 
houten huizen en boerderijtjes. 
 

's Morgens rijden we naar de omgeving van Nijmegen waar u een 
kopje koffie met gebak aangeboden krijgt. Daarna 
rijden we naar Giethoorn. Eerst gaan we de lunch 
gebruiken bestaande uit een heerlijke koffietafel 
met kroket. Daarna maken we de traditionele 
’puntertocht’ door Giethoorn. Uiteraard krijgt u 
onderweg tekst en uitleg van de stuurman. De 
rondvaart onderbreken we met een korte stop in 
het centrum. U kunt hier op eigen gelegenheid 
even lekker rondwandelen, en de karakteristieke 
woningen van dichtbij bekijken. Of neemt u een 

kijkje in het beroemde café de Fanfare, 
waar de gelijknamige film is 
opgenomen uit 1958. Via de snelste 
route rijden we naar ons diner-adres 
voor een goed verzorgd driegangen 
diner. Vervolgens brengen wij u terug 
naar Eersel.  
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De prijs van deze tocht bedraagt:  € 89,25 p.p. 
Inclusief: busreis - kopje koffie met gebak - koffietafel met kroket - 
puntertocht - het diner 

Voor informatie of als u zich wil aanmelden voor deze dagtocht:  
Paula van Gerwen, Steenstraat 27, 5521 KN Eersel  
tel. 06-37403979  e-mail paula@vgerwen.nl    
Opgeven kan tot uiterlijk 30 augustus. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
aanmeldstrook dagtocht Giethoorn 28 september 
 
Naam/namen:     Geboortedatum:   

1.…………………………………………………    ………………         

2………………………………………………….    ………………         

Adres: ……………………………………. 

Postcode/woonplaats ……………………  Telefoon: …………………. 

E- mail adres: ………………………………………… 

KBO- lidmaatschapsnummer: ………………. 
Hierbij geef ik KBO Eersel toestemming om via automatische 
incasso het verschuldigde reisbedrag af te schrijven.   
 
Geeft zich met ….. personen op voor de dagtocht op 28 september. 
_________________________________________________________ 
 
Lenteconcert Kempisch Senioren Orkest 
 
Het Kempisch Senioren Orkest presenteert 
op zondag 23 april haar jaarlijkse Lente-
concert in MFA Hart van Hapert te Hapert.  
Het concert begint om 13.30u.  
 
Het Kempisch Senioren Orkest telt ruim 50 leden afkomstig uit de 
Kempense dorpen en staat deze keer onder leiding van 
Christianne Celis. Gastoptreden van Die Stallfreunde uit Wintelre.  
De toegang is gratis. Om de kosten toch enigszins binnen de 
perken te houden wordt er tijdens de pauze een loterij gehouden. 
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Kom kunst kijken (deel 2) 
Een presentatie door Cor van den Bemt 
 
Dinsdag 18 april om 14.00u in De Eikenburg. 
Een presentatie, met foto’s geprojecteerd op groot scherm.  
 
Monumentale kunst, wat is dat? Overal staan monumenten die 
herinneren aan personen of een gebeurtenis. Het kan een 
wandschildering zijn, een glas-in-loodraam, een mozaïek, een 
beeld of ander kunstwerk. Hoe komt zo’n monument tot stand?  
 
In 2009 maakte Cor het beeld voor ‘de ongedoopt overleden 
kinderen’ dat op het kerkhof staat van de St. Willibrordus Parochie 
in Eersel. Hoe ontstaat het ontwerp en hoe wordt het gemaakt?  
 
Hij maakte een beeld uit ‘n blok marmer van 1200 kg.  

Na wat inspiratie en 
veel transpiratie staat 
het resultaat al enkele 
jaren in zijn voortuin. 
Vaak wordt aan hem 
gevraag:  “Hoe kom je 
aan zo’n blok marmer? 
Hoe maak je nou zo’n 
beeld, hoe lang werk 
je aan zo’n beeld en 
wat stelt het voor?”   
 

Stroming vanuit de bron                                   Cor aan het werk 
 
Wil je antwoord op al deze en andere vragen over zijn creaties? 
Kom dan naar de presentatie van Cor op 18 april om 14.00 uur in 
de Eikenburg. Presentatie met geprojecteerde foto’s en er zijn ook 
een tiental kleinere werken te bezichtigen. 
 
U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze presentatie op 
zaterdag 1 april tussen 11.00 uur en 12.00 uur of op  
dinsdag  4 april tussen 18.30 uur en 19.30 uur  
bij Iet van Heugten, tel. 06 538 06 982  
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Notulen van de jaarvergadering KBO afdeling Eersel 
d.d. 17 maart 2023 
 
1. Opening 
De voorzitter heet allen welkom. Hij constateert dat er tafels onbezet 
zijn, terwijl er zich 102 leden voor deze vergadering hadden aangemeld.  
De voorzitter heeft wel afmeldingen ontvangen van Ans van Gool, 
Anneke Maas, Elly Rombouts, Frans Nooyen en bestuurslid Harrie 
Baas, die herstellende is van een hartklepoperatie. De voorzitter had 
overigens Anneke Maas – van Bommel graag voorgesteld aan de 
vergadering als toekomstig ouderenadviseur. Jammer dat ze zich voor 
deze vergadering moest afmelden. Zij zal zich nu voorstellen in de 
Nieuwsbrief van april. 
De voorzitter is verheugd te kunnen constateren dat na de corona-
periode alles weer normaal functioneert en dat alle opgestarte 
activiteiten gewoon weer doorgang kunnen vinden. 
De voorzitter stipt vervolgens het probleem aan van het alsmaar 
toenemende tekort aan vrijwilligers/bestuurders en constateert dat  
- ondanks herhaalde oproepen - het steeds moeilijker wordt om 
bestuursfuncties op te vullen. Maar ook de redactie van onze 
Nieuwsbrief en de ouderenadviseurs kunnen mensen gebruiken. 
 
2. Moment van bezinning 
Het is een goed gebruik dat tijdens de Jaarvergadering stil wordt 
gestaan bij de leden die ons in de voorbije periode zijn ontvallen. De 
herdenking door Cobie Klapdoor kende een drietal toepasselijke 
gedichten, telkens gevolgd door een opsomming van de namen van de 
overledenen. Hierna vraagt Cobie een moment van stilte. 
De voorzitter dankt Cobie voor deze waardige herdenking. 
 
3. Vaststelling van de notulen van 18 maart 2022 
De notulen zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief van april 2022.  
Zonder op- en/of aanmerkingen worden de notulen onder dankzegging 
van de notulist vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris Jan Klapdoor 
In zijn jaarverslag constateert de secretaris nog steeds een dalend 
ledenaantal.  Per 1 januari 2023 telt de vereniging nog 854 leden 
tegenover 870 per 1 januari 2022. In het verslag van de secretaris is er 
ook aandacht voor de ongewijzigde contributie en de financiële 
ondersteuning die de KBO van de gemeente en KBO-Brabant mocht 
ontvangen. Verder wijst de secretaris op de per 31 januari 2022 
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verruimde openstelling van de Eikenburg die de vele activiteiten van de 
KBO hernieuwd leven in blies. De secretaris noemt o.a. koersbal, de 
Zomerschool, de gezellige dag met een geslaagd optreden van de Rooi 
Schoentjes en tot slot de kerstviering met een optreden van Lia de 
Haas. Op het verslag zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Financieel Jaarverslag over 2022 en begroting 2024 
De penningmeester Sjannie Vorstenbosch constateert dat na de 
coronajaren de MBVO-activiteiten eindelijk weer konden worden 
opgestart en noemt in dit verband o.a. gym, Tai Chi, werelddans en 
koersbal. Omdat deelnemers in het begin nogal wat huiverig waren om 
te komen, werd de contributie nog aangepast. Ook heeft de KBO een 
bijdrage geleverd aan het ouderencarnaval. Voor de periode dat alles 
plat lag en er nauwelijks uitgaven waren, werd de KBO financieel 
gecompenseerd door de gemeente en de KBO Kring Eersel. Met de 
inkomsten van Rabo ClubSupport, concludeert de penningmeester dat 
we een gezonde vereniging zijn, met als gevolg dat de contributie in 
2022 niet hoefde te worden verhoogd.  
De financiële stukken zoals de balans, exploitatierekening en begroting 
2024 liggen op elke tafel ter inzage. Op een vraag van Josy Ruijs, waar 
de penningmeester niet meteen het antwoord heeft, wordt afgesproken 
hierop na afloop van de vergadering terug te komen. 
 
6. Verslag Kascontrolecommissie 
Namens de commissie, bestaande uit Marlies van Otten, Jacob Brussee 
en Machiel Uyterlinde, doet Marlies het woord. De commissie heeft de 
boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie is zeer 
tevreden over de perfecte wijze waarop de penningmeester de 
boekhouding beheert en stelt voor om bestuur en penningmeester 
decharge te verlenen. De voorzitter dankt de leden van de 
Kascontrolecommissie voor hun werk. 
De vergadering stemt unaniem in met het financiële verslag over 2022 
en stelt tevens met algemene stemmen de begroting 2024 vast. 
 
7. Verkiezing Kascontrolecommissie 
Marlies en Jacob hebben aangegeven door te willen gaan. Machiel is 
niet herkiesbaar. Na een oproep van de voorzitter stelt Wil Knoop zich 
kandidaat voor de KCC. De vergadering stemt hiermee in. 
 
8. Naamsverandering KBO Eersel 
Het bestuur stelt voor de Katholieke Bond van Ouderen te wijzigen in 
KOM BIJ ONS Belangenvereniging van en voor Senioren (onderdeel 
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KBO Brabant). Hij wijst op de ontwerp-briefhoofden en logo’s die op de 
tafels liggen. 
Vanuit de vergadering komen er een aantal reacties los die er op 
neerkomen, dat ‘Kom Bij Ons’ een gezochte naam is; dat de naam 
Katholieke Bond van Ouderen historisch verbonden is met de 
oudervereniging zoals wij die nog steeds kennen en het jammer zou zijn 
als dit zou veranderen. 
De voorzitter stelt dat de gekozen naam na lang praten ook akkoord is 
bevonden door KBO-Brabant. 
De suggestie vanuit de vergadering om de naam te wijzigen in 
Kempische Bond voor Ouderen, is volgens de voorzitter ook geen 
oplossing, omdat de naam verder gaat dan alleen het kerkdorp Eersel. 
De voorzitter is van mening dat de huidige KBO open wil staan voor 
iedereen (!) en dat de ouderen van tegenwoordig beduidend minder 
binding hebben met het woord katholiek. Niettemin zegt de voorzitter de 
opmerkingen te snappen. 
Een andere opmerking luidt dat KBO onlosmakelijk verbonden blijft aan 
de ouderenvereniging zoals we die al jaren kennen. Het belang om de 
letters dan een andere betekenis te geven wordt betwijfeld. 
De suggestie van Harrie Claassen om de naam te wijzigen in BBO 
Belangen Bond Ouderen komt tegemoet aan de wens de K van 
katholiek te schrappen. Ondanks dat de voorzitter bereid is 
aanpassingen te doen, vindt hij het op dit moment toch verstandiger om 
de tijd te nemen voor een extra overpeinzing. Hij stelt voor te besluiten 
de naamswijziging uit te stellen en geeft iedereen in overweging hierover 
na te denken. Om een extra ledenvergadering te voorkomen zal in de 
Nieuwsbrief hierop worden teruggekomen. De leden zullen in de 
gelegenheid worden gesteld binnen een maand schriftelijk hun keuze 
kenbaar te maken. 
 
9. Ingevoegd agendapunt 
Omdat Ans van Gool niet aanwezig kan zijn, zal de voorzitter haar thuis 
bezoeken en bedanken voor haar inzet als ouderenadviseur gedurende 
acht jaar. 
De voorzitter wil zich speciaal richten tot die vrijwilligers die zich 
gedurende een lange periode voor de KBO Eersel in allerlei functies 
hebben ingezet. Het betreft de volgende personen: 
1. Zowel Ellen Frens als Marijke en Nic Mares hebben in februari 2004 
hun legitimatiebewijs als ouderenadviseur uitgereikt gekregen. Zij 
hebben dus 18 jaar klaargestaan voor het geven van advies aan 
ouderen bij problemen. 
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2. Machiel Uyterlinde bestuurslid van 2007 tot 2014 en lid van de 
Sociaal Culturele Commissie. Daarna gedurende vele jaren coördinator 
van de wijkcontactpersonen tot de opheffing in 2022. Verder heeft 
Machiel zich ingezet voor de werkgroep gezondheid en zorg en is 
meerdere keren lid geweest van de Kascontrolecommissie. 
3. Frans Nooyen en Nic Mares hebben zich al jaren een vaste plaats 
verworven op pag. 2 van de Nieuwsbrief als belastingadviseurs. Nic 
heeft deze functie vanaf 2005 vervuld en heeft aangegeven te willen 
stoppen. Frans is gedurende 21 jaar actief en heeft te kennen gegeven 
nog door te willen gaan en langzaam af te bouwen. 
4. Marijke Mares, bestuurslid van 2012 tot 2018, actief als coördinator 
belangenbehartiging en kadervorming; coördinator werkgroep 
gezondheid en zorg en wijkcontactpersonen; lid van de werkgroep 
zingeving en inspiratie. Nog steeds zet Marijke zich actief in voor de 
ouderen in de wijk, zoals jeu de boules toernooi, wandelen op zondag 
en recentelijk ’t Kletscafé. 
Het moge volgens de voorzitter duidelijk zijn dat het bestuur 
bewondering en waardering heeft voor de inzet van deze vrijwilligers. 
Het is dan ook volkomen terecht deze mensen te onderscheiden met de 
speld in zilver met oorkonde van KBO-Brabant. Onder een luid applaus 
van de vergadering worden deze leden bedankt voor hun grote 
verdiensten voor de KBO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Bestuursverkiezing 
De voorzitter deelt mede, dat er zich geen kandidaten hebben gemeld 
voor een functie in het bestuur. Harrie Baas is aftredend en voor één 
jaar herkiesbaar, dit met name om de continuïteit van het bestuur niet in 
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gevaar te brengen. Hij heeft eigenlijk zijn termijnen gehad. Met 
algemene stemmen wordt Harrie herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur is de voorzitter Roeland 
van Groeningen. Hij heeft met plezier 10 jaar in het bestuur gezeten 
waarvan acht jaar als voorzitter, mede dankzij de prettige samenwerking 
met de overige bestuurs- en commissieleden. Het is genoeg geweest, 
maar hij betreurt dat hij op dit moment geen opvolger kan presenteren. 
Zoals vele verenigingen kampt ook KBO Eersel met het probleem van 
opvolging in het bestuur. Het is om die reden dat hij samen met het 
huidige bestuur wil bekijken hoe de onderlinge taken het best kunnen 
worden verdeeld. Tot slot merkt hij op, dat het toch mogelijk moet zijn 
om binnen ons ledenbestand van 860 leden een opvolger te vinden.  

Paula van Gerwen neemt plaats 
achter de microfoon, om de 
voorzitter duidelijk te maken, dat 
ook het bestuur even wil stilstaan bij 
zijn afscheid. 
Paula: sinds februari 2013 kwam je 
bij de KBO en werd je onze nieuwe 
voorzitter, destijds als opvolger van 
Harry Claassen. Je was niet 100% 
maar 110% actief. Je hield ons 
scherp, met een positieve insteek 

en met kennis van zaken die ons inspireerden. Je kon delegeren en gaf 
ruimte aan de commissies en werkgroepen en stond ze bij waar dit 
nodig was. Waar vinden wij een waardige opvolger? Roeland heel erg 
bedankt! We zullen je gaan missen. 
Onder een daverend applaus overhandigt Paula Roeland een 
bloemenbon en de zilveren KBO-speld.  
 
11. Rondvraag  
Ad Melis constateert dat de financiële reserves alsmaar toenemen en 
vraagt wanneer het bestuur hier iets mee gaat doen. 
De voorzitter antwoordt dat tijdens de coronaperiode minder kon worden 
uitgegeven, terwijl daar extra inkomsten tegenover stonden. Ook een 
contributieverhoging hoefde niet te worden doorgevoerd. De voorzitter is 
het met Ad eens, dat het niet goed is gelden op te sparen, maar wijst op 
het jubileumjaar in 2029 met bijbehorende feestelijke activiteiten, 
wanneer de KBO 75 jaar bestaat. Dit duurt nog erg lang en daarom 
adviseert hij het bestuur te bekijken op welke manier iets extra’s gedaan 
kan worden voor onze leden. 
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10. Sluiting 
Na de leden van de SCC, Joop Boerboom voor het geluid en de 
Bouwgroep van de Eikenburg te hebben bedankt voor hun bijdrage aan 
deze bijeenkomst, sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen 
uit voor een hapje en een drankje. 
 
Eersel, 20 maart 2023 
Sjel Dikmans, notulist 
_________________________________________________________ 
 
Jaarverslag van de secretaris over 2022 
 
Ledental 
We begonnen het jaar met 870 leden en per 01-01-
2023 hadden we 854 leden. We mogen ons erop 
verheugen dat er zich regelmatig nieuwe leden aanmelden, zoals 
u hebt kunnen zien in onze Nieuwsbrief. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam in het afgelopen jaar tien keer bijeen.  
Voor wat betreft de bezetting vonden er geen wijzigingen plaats. 
 
Financiën  
De contributie bleef ook in 2022 ongewijzigd. 
We kregen van de gemeente in het begin van het jaar een bedrag 
van € 3000,- om een hart onder de riem te steken in de moeilijke 
corona-periode. De KBO ontving ook dit jaar een bedrag vanwege 
de Rabo-ClubSupport actie, alsmede van de Hubo. 
 
Informatievoorziening 
De redactie van de Nieuwsbrief bracht in 2022, in combinatie met 
het blad ONS van KBO-Brabant tien keer de leden op de hoogte 
van allerlei nieuwsfeiten en activiteiten gedurende het jaar.  
De website werd regelmatig bezocht, eveneens kwamen zich via 
de website nieuwe leden aanmelden. 
 
Activiteiten 
De Eikenburg opende de deuren weer op maandag 31 januari, na 
een lange tijd gesloten te zijn geweest vanwege corona, weliswaar 
onder voorwaarden. Gaandeweg durfden de mensen weer eropuit 
te gaan en begonnen de activiteiten van de KBO weer wat 
aanloop te krijgen.  
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Zodoende werd onder meer het aantal deelnemers aan de Uit-
eten sessies gaandeweg steeds groter. Deze activiteit bestaat in 
2022 al weer 20 jaar, hetgeen op 3 november werd gevierd met 
een uitgebreid buffet in de Eikenburg. 
Het Kletscafe opende haar deuren weer in februari.  
De burgemeester van Eersel kwam in december langs om zich 
over deze activiteit nader te laten informeren. 
De Contente Zangers begonnen hun repetities ook weer in 
maart. 
In maart vond er een kennismakingsbijeenkomst plaats voor 
nieuwe KBO-leden. Van de 37 uitgenodigde personen waren er 
een 10-tal personen gekomen. 
In april werd er met een groot aantal personen naar het Afas 
Circus-theater in Scheveningen gegaan voor een voorstelling van 
de Musical Aladdin, waarvan men heel erg genoten heeft. 
Ook het koersbal begon weer op te starten. Deze groep vierde dit 
jaar op 28 april het 40-jarig bestaan, waaraan de nodige aandacht 
werd geschonken. 
In april werd door de SCC een lentefeest georganiseerd waar 
troubadour Hans van Gorp optrad. 

De Zomerschool-informatiemiddag vond plaats in 
mei, de start van het programma stond gepland voor 
juni. De navolgende programma-onderdelen kwamen 
aan de orde: Catering Content, Waterschap de 
Dommel, Vencomatic, Tabloo (Isotopolis), Boerboom 

Hout en Bevrijdende Vleugels. Er hadden zich mogelijk vanwege 
de corona-perikelen wat minder personen aangemeld, maar de 
aanwezigen van dit jaar waren heel erg enthousiast. 
In mei werd er door de politie Oost Brabant een voorlichtings-
bijeenkomst gehouden over het voorkomen van fraude en 
oplichting. 
In juni werd er door de Reuma-vereniging een dagtocht 
georganiseerd naar de Biesbosch. 
Ook werd er weer een voorjaars- en najaars-modeshow 
georganiseerd. 
In september werd er een zogeheten opfriscursus gehouden, 
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. 
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Eindelijk kon KBO Eersel de vrijwilligers weer eens bedanken door 
een vrijwilligersdag te organiseren in oktober. Naast een 
fietstocht kon men zich ook inschrijven voor een excursie aan 
Barbas in Bladel. 
In november kwam dan eindelijk het langverwachte optreden van 
het Genietschap van de Rooi Schoentjes dat een perfecte 
voorstelling gaf, waarna de vele aanwezigen zeer tevreden 
huiswaarts gingen. 
Het jaar werd afgesloten met een goed bezochte kerstviering die 
werd opgeluisterd door Lya de Haas. 
 
Al met al kunnen we zeggen dat het weer een zeer succesvol jaar 
is geweest en we hopen dan ook dat eenieder er weer met een 
tevreden gevoel op terug kan zien. 
 
Wij willen in dit verband ook zeker vermelden: de activiteiten in het 
afgelopen jaar die zijn verricht door de ouderenadviseurs, de 
wijkcontactpersonen, de belastingadviseurs alsmede het bezoek 
aan de langdurig zieken en de 85+’ers. 
 
Wij willen dan ook allen die zich in het afgelopen jaar op enigerlei 
wijze hebben ingezet hartelijk danken voor hun inzet. 
 
Wij hopen weer op een zeer succesvol KBO-jaar voor alle KBO-
leden in een goede gezondheid.  
 
Jan Klapdoor  
_________________________________________________________ 
 
Nieuwe ouderenadviseur stelt zich voor 
 
Mijn naam is Anneke Maas -van Bommel. Ik ben getrouwd met 
Wim Maas (zoon van Wim en Mien van de Schadewijkstraat) en 
woon bijna 45 jaar in Eersel. Ik volg Marijke Mares op die al eerder 
heeft aangegeven dat ze wil stoppen als ouderenadviseur. 
 
In september ben ik met pensioen gegaan. Tot die tijd heb ik 
gewerkt bij Cordaad Welzijn in Valkenswaard. Daar was ik 
coördinator voor verschillende hulpdiensten, o.a. de Financiële 
diensten, de Thuisadministratie en het Formulierencafé.  



17 
 

Ondanks dat ik de vragen van de mensen niet zelf beantwoordde, 
maar dat dit door vrijwilligers gedaan werd, heb ik er toch een 
aardig beeld van de sociale kaart gekregen.  
Dus als u vragen heeft waarbij u zelf het antwoord niet kunt vinden 
mag u me bellen. We gaan dan samen zoeken naar oplossingen 
waar u het best mee geholpen bent. En soms helpt het al als u er 
over kunt praten. Ook dat mag. 
 
Marijke Mares heeft het werk jarenlang met veel plezier en grote 
inzet gedaan. Het zal niet meevallen om haar op te volgen maar ik 
ga mijn best doen. Mijn contactgegevens vindt u vanaf nu bij de 
verenigingsgegevens op bladzijde 2 van de Nieuwsbrief. 
 
Anneke Maas -van Bommel 
telefoon: 06 5158 2057 en 0497 530 054  
e-mail: maasvbommel@chello.nl  
_________________________________________________________ 
 
Andere naam voor KBO Eersel? 
 
Tijdens de jaarvergadering 2022 en in de Nieuwsbrief april 2022 is 
gevraagd een voorstel te doen over de naam van onze vereniging. 
Hierop zijn maar twee reacties gekomen.  
 
In de jaarvergadering van 17 maart j.l. is gesproken over het 
voorstel de letters KBO te veranderen in Kom Bij Ons, zoals bij 
meerdere afdelingen is gebeurd. 
 
Diverse aanwezigen waren hier niet echt gelukkig mee en men 
zou graag iets anders kiezen. Zie hiervoor ook het verslag van 
deze vergadering onder agendapunt 8.  
Besloten is alle leden opnieuw de mogelijkheid te geven een 
andere naam voor te stellen.  
Voorstellen moeten binnen zijn vóór 1 mei 2023. 
 
Dit kan schriftelijk op een briefje voorzien van naam, adres en 
telefoonnummer (in de bus bij de Eikenburg) of via een mailtje 
aan: r.groeningen3@upcmail.nl  
 
Roeland van Groeningen 
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Fietsen en bridgen in de zomer    ♠ ♣ ♥ ♦ 
Na het succes van vorige jaren gaan de drie Eerselse bridgeclubs  
- samen met KBO Eersel - op woensdag in de zomermaanden 
(om de 14 dagen) weer gezellig fietsen en bridgen.  
 
De data zijn:  17 en 31 mei; 14 en 28 juni; 12 en 26 juli;  
 9 en 23 augustus.  
 
Aanmelden moet per e-mail bij de betreffende bridgeleider voor de 
eerste route 4 mei vanaf 09:00 uur en voor de volgende 7 routes 
daags na de gereden speelfietsdag, vanaf  09.00 u. Bij de 
aanmelding  moet minstens een telefoonnummer per paar vermeld 
worden. Per e-mail mogen maximaal twee paren opgegeven 
worden met vermelding van de telefoonnummers.  
 
Het aantal deelnemende paren is minimaal 8 en maximaal 36.  
Op drie plaatsen worden 2 x 4 spellen gespeeld. Op de derde 
locatie volgt zo snel mogelijk de uitslag met enkele prijsjes. 
De kosten zijn € 4,-- per paar per keer, af te dragen bij binnen-
komst op de eerste locatie. Verwacht mag worden dat iedereen op 
elke locatie minstens een consumptie zal nemen en op de tweede 
locatie een eenvoudige lunch (waarvoor een eenheidsprijs tussen 
€ 8,- en 13,- p.p. is afgesproken). 
 
Weer of geen weer, de activiteit gaat altijd door. Bij twijfel over het 
weer kiest u zelf of u per fiets of per auto gaat. Fietsen is het 
uitgangspunt, maar realiseert u zich dat u op eigen risico 
deelneemt en zorg ervoor dat u goed zichtbare kleding draagt. Om 
het risico te beperken willen wij u stimuleren om in meerdere  
kleine groepen zelfstandig te fietsen. Als u samen wilt rijden moet 
u dat zelf regelen. U kunt altijd via de Eikenburg rijden en daar 
wellicht andere deelnemers treffen.  
Er is geen fietsleider van de organisatie meer aanwezig. 
 
Voor het volledige schema met data, bridgeleiders, e-
mailadressen, locaties, aanmelden, reglement, organisatoren:  
geef je e-mailadres door aan: fietsbridge.eersel@gmail.com  
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Dagtocht vrijdag 16 juni met KBO Duizel 

Beleef en ontdek URK 

Vroeger een eiland nu een polder. Beleef de geschiedenis van Urk. 
We rijden vanaf Duizel rechtstreeks naar Urk en worden ontvangen 
met een heerlijk kopje koffie of thee met gebak. Daarna gaan we 

o.l.v. een gids een 
prachtige rondrit 
maken door het oude 
en nieuwe gedeelte 
van Urk, ook rijden 
we langs het 
palenscherm.  
Het bestaande 1231 
meter lange 

palenscherm uit 1662 is een overblijfsel van de vroegere strijd 
tegen het water van de Zuiderzee en bovendien een belangrijke 
historische markering. We brengen een bezoek aan de IJsselmeer-
afslag met film en u mag deelnemen aan het veilingspel. 
 
We vervolgen onze rondrit en we gebruiken bij Restaurant de 
Goede Aanloop een heerlijke lunch met kibbeling of kroket. 
’s Middags bent u vrij om Urk op eigen gelegenheid te bezoeken. 
Loop eens door de doolhof van steegjes in het pittoreske dorpje, 
en ontdek de leuke winkeltjes of een van de vele terrasjes.  
Rond de klok van 15.30 uur vertrekken we weer naar Brabant en 
sluiten deze dagtocht af met een heerlijk diner. 
 
Vertrek 08.15 uur bij de Kerk in Duizel; voorstaan 08.00 uur. 
Kosten € 78,-- p.p. incl. koffie met gebak, rondrit o.l.v. een gids, 
bezoek aan de IJsselmeerafslag, film, veilingspel, koffietafel met 
kroket of kibbeling, diner en vervoer per luxe touringcar. 
 
Aanmelden bij Frans Mollen, Van Tuijlhof 2, Duizel, 
tel. 0497 516 291 of kboduizel@gmail.com  
 
Betaling bij voorkeur overmaken voor 28 mei op rekeningnummer 
van KBO Duizel: NL65 RABO 0112 8176 45 o.v.v. dagreis 16 juni. 
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Met de MuseumPlusBus op stap  

 
Het was een prachtig uitstapje: op 2 maart met een volle 
MuseumPlusBus naar het mooie Cobra Museum in Amstelveen, 
gesponsord door de Vriendenloterij. 
 
Prima verzorgd met een superchauffeur Jorine: haalde een 
rolstoeler thuis op, zette twee rolstoelen vast IN de bus (was niet 
afgesproken), bracht twee mensen na een alarmerend telefoontje 
terug naar het Kerkplein (we waren bijna Eersel uit), omzeilde de 
file via Tilburg en zorgde voor een mooie groepsfoto bij de bus ! 
Gastheer Peter en drie kundige gidsen in het Cobra Museum: 
goed geregeld. En de zon scheen!  
 
In oktober gaan we weer meeloten, maar… er zijn ieder jaar ruim 
1000 aanmeldingen voor de 300 uitstapjes met twee bussen naar 
15 musea. En als we weer meemogen: bijtijds aanmelden, want 
nu was er een wachtlijst met 18 KBO’ers. 
Tot de volgende keer! 
 
Josy Ruijs  
 
 
 
 
 
 
 


