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De redactie van KBO-Haaren wenst alle
leden van onze vereniging én alle lezers
van het Haarens Klokje hele goede en
gezellige Kerstdagen toe en een zeer
voorspoedig en gezond 2019.

Het was een mooie Winterdroom
Ruim van te voren was er al een overweldigende
belangstelling voor de Kerstreis van KBO-Haaren. Er
bestond zelfs een reservelijst. Uiteindelijk vertrok
een volle bus (60 leden) naar de prachtig
aangeklede “Winterdroom” in de Orchideeën Hoeve
te Luttelgeest. Na een soepele rit van twee uurtjes
werd eerst het restaurant bezocht. Na de koffie of
wat anders lekkers waaierde de groep uiteen en kon
ieder op zijn eigen tempo het gehele complex
verkennen.
De verschillende (grote!) ruimtes waren fantastisch “aangekleed” in
kerstsfeer met veel lichtjes in de tropische en exotische gewassen.
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De route langs de thema’s was goed aangegeven en bevatte vele
verrassingen.
Zo kwamen we oog in oog te staan met o.a. een grote leguaan, met Maki
aapjes en fraai gekleurde Lori’s (klein soort papegaaien).
De diverse vijverpartijen, vol met veelkleurige koi karpers, waren een lust
voor het oog. Zelfs een grote partij Flamingo’s stonden er te pronken
Natuurlijk waren er zeer veel fraaie
arrangementen van orchideeën en
andere exotische bloemen en
planten tot aan bananenbomen
toe.
Zo’n drie uur was er gelegenheid al
dit fraais te aanschouwen en
natuurlijk ook te rusten bij een van
de vele plekjes die daarvoor
ingericht waren.
De grote Kerstmarkt met voor ieder wat wils was ook zeer in trek en om
16.00 uur vertrok de bus met tevreden mensen naar het restaurant ‘Het
Witte Huis’ in Zeeland voor een stamppottenbuffet.
Het was erg druk op de route dus met drie kwartier vertraging kwam het
gezelschap ter plekke maar het restaurant had er gelukkig voor gezorgd
dat het eten nog in topconditie was.
Onder het genot van een glaasje en grote
borden winterkost werd er flink bijgepraat en
stapten we rond 20.00 uur weer in de bus
voor de laatste etappe naar huis.
De chauffeur werd door Mieke van Boxtel
namens iedereen bedankt voor zijn veilige
rijden door de drukte en zij gaf hem de
enveloppe die daarvoor beschikbaar was
gesteld door de deelnemers.
Ook de organisatoren Ton en Els van Steen
kregen een welverdiend applaus.
Volgend jaar weer zo’n leuke reis graag!

Van het Bestuur
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Vrijwilliger in beweging
Het jaarthema van KBO-Brabant is: ‘Vrijwilliger in beweging’. De vrijwilliger
neemt een inspanningsverplichting op zich, geen resultaatverplichting.
Toch is de inzet van vrijwilligers allerminst vrijblijvend. Het karakter van
het vrijwilligerswerk verschuift. Het wordt minder aanvullend op wat van
overheidswege wordt ‘geregeld’. En meer bepalend voor de kwaliteit van
de relaties tussen mensen die betrokken met elkaar samenleven.
Ook in Haaren zullen we extra aandacht aan dit thema besteden.
KBO-Brabant Remembers
Ook KBO-Haaren gaat met de toneelclub deelnemen
aan het project KBO-Brabant Remembers. De toneelvoorstellingen haken aan bij de 75-jarige viering van de
bevrijding van Brabant die in 2019 volop gevierd wordt.
Het is de bedoeling dat bij de in Haaren te organiseren toneelvoorstelling
ouderen en jongeren gaan samenwerken. Binnen Haaren gaan we de
samenwerking zoeken met anderen. Wilt u meedoen neem dan contact op
met het secretariaat.

Het bestuur van KBO-Haaren wenst alle leden en hun
naasten een Zalig Kerstfeest en een zo gezond mogelijk
en voorspoedig 2019.

vervolg: 4

KBO Nieuwjaarsbingo
Een goed voornemen voor nà het kerstbrood
en de oliebollen is om het nieuwe jaar te
beginnen met een leuke KBO activiteit.
Op dinsdagmorgen 8 januari start KBO-Haaren met een Nieuwjaarsbingo met mooie prijzen, die door enkele ondernemers uit ons dorp
beschikbaar zijn gesteld; nl. door:
Supermarkt Emté

Kledingzaak “Amazing Looks”

Bakkerij Gilles

Cafetaria Lucas

Café-zalen ’t Gemak

Groencentrum Jan van de Wiel

Gemeenschapshuis Den Domp
De Nieuwjaarsbingo vindt plaats in Gemeenschapshuis Den Domp,
Kerkstraat 26. We beginnen om 10.00 uur.
De kosten voor deelname zijn € 5,00 p.p. te betalen bij binnenkomst. Dit
is inclusief koffie of thee en bingokaarten.
Voor deelname aan de Nieuwjaarsbingo kunt u zich opgeven bij:
Elly van der Heijden, - famvd.heijden@home.nl - 62 35 62
Ton van Steen - elstonvansteen@ziggo.nl - tel.: 62 20 94
Mieke van Boxtel, Plataanlaan 23 - jmvanboxtel@home.nl - tel.: 62 21 88

Inloop Hobby-/handwerksoos
Onze eerstvolgende “Inloop Hobby-/handwerksoos”
middag vindt plaats op maandag 7 januari 2019;
van 13.30 – 15.30 uur in Den Domp.
En als u liever zo maar een praatje maakt met iemand; een kaartje wilt
leggen of een ander spel wilt spelen bent u eveneens van harte welkom
deze middag. Dat kan allemaal tijdens de Inloop Hobby-handwerksoos.
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Vooruitblik op de KBO activiteiten
1e helft januari 2019
03-01 KBO Gymclub: o.l.v. een ervaren sportdocent ’n uurtje gymmen.
Er zijn twee lessen van uur: groep 1 van 09.30-10.30 uur en
groep 2 van 10.30-11.30 uur in Den Domp te Haaren.
03-01 Wandelen-vier-kernen, 10.00 uur, vanaf ‘De Vorselaer’,
Capucijnenstraat 42, 5074 PJ Biezenmortel.
07-01 Inloop, hobby-/handwerksoos, 13.30 uur, Den Domp Haaren.
08-01 Nieuwjaarsbingo, 10.00 uur, Den Domp Haaren
08-01 Kaarten (voor punten), 14.00 uur, Den Domp Haaren
10-01 KBO Gymclub: o.l.v. een ervaren sportdocent ’n uurtje gymmen.
Er zijn twee lessen van uur: groep 1 van 09.30-10.30 uur en
groep 2 van 10.30-11.30 uur in Den Domp te Haaren.
10-01 Wandelen-vier-kernen, 10.00 uur, vanaf dorpshuis ‘De Es,
Dorpsstraat 5C, 5296 LT Esch.
10-01 Bridgeclub KBO, 13.30 uur, Den Domp Haaren.
15-01 KBO Fotoclub, 13.30 uur, Den Domp Haaren
N.B.: Voor leden van ‘Ouderen biljart Haaren’ bestaat de mogelijkheid om
wekelijks in clubverband te biljarten in Den Domp. We spelen daar in twee
groepen een onderlinge competitie: een A-groep (gevorderden), die op
maandag en vrijdag speelt en een B-groep (beginners), die op dinsdag en
donderdag speelt. We spelen van ca. 13.30 tot 17.00 uur.

Contributie 2019
Zoals afgesproken in de Algemene Ledenvergadering wordt
de contributie voor 2019 -vastgesteld op € 22,00 p.p.geïncasseerd in week 2 van januari !
Bestuur KBO Haaren.

KBO afdeling Haaren
ACTIVITEITENPAGINA
Activiteiten in de komende 14 dagen
wo 19 dec. Kerstviering
10.00 uur H. Mis in de
St. Lambertuskerk en voortzetting kerstviering in Den Domp
do 20 dec. Wandelen vier-kernen
10.00 uur Den Domp, Haaren
vr 21 dec. Bingo
14.00 uur Den Domp, Haaren
do 27 dec. Wandelen vier-kernen
10.00 uur HelvoirThuis, Helvoirt
do
3 jan. Wandelen vier-kernen
10.00 uur De Vorselaer, Biezenmortel
**************

VASTE CLUBACTIVITEITEN IN DEN DOMP
OBH; biljarten
Bridgeclub KBO
Gymclub
Fotoclub

ma. en vr. groep A / di. en do. groep B
donderdagmiddag
donderdagmorgen
groep 1: 09.30
eerste dinsdag van de maand

13.30
13.30
uur 13.30

uur
uur
groep 2: 10.30 uur
uur

DIENSTVERLENINGEN
Jacques Akerboom
Frans van den Berk
Loek Bollen
Jo Broeders
Mieke van Kollenburg

adviseur@kbo-haaren.nl
62 12 70 cliëntondersteuner Wmo
f.r.vandenberk@gmail.com 62 25 13 belasting invulhulp
redactie@kbo-haaren.nl
85 08 33 lid redactiecommissie
jo.broeders@planet.nl
62 19 26 ledenadm.& bel.invulhulp
miekevankollenburg@gmail.com
06-40419829 KBO-vervoer
Gerard van Loon
gpm.vanloon@gmail.com 62 21 50 adm. ondersteuner
Past. Wim Muskens
wim.muskens@hetnet.nl
62 18 08 bez.gr. zieken/overleden
Marie-José Panhuijzen panhuijzen@hetnet.nl
62 21 46 bel. invulhulp& adm. ond.
Piet van den Schoor p.v.d.schoor@planet.nl
62 20 43 belasting invulhulp
Els van Steen
redactie@kbo-haaren.nl
62 20 94 lid redactiecommissie
Noud Vermeer
noud@vermeer-oomens.nl 62 18 69 KBO-vervoer
Marieanne van Wijk
adviseur@kbo-haaren.nl
62 12 88 cliëntondersteuner Wmo
én ouderenadviseur

KLEIN KARWEI – klussendienst voor en door senioren
Riekie van de Ven

tel.: 62 18 88 op dinsdag en donderdag tussen 09.00-10.00 uur

LEDEN WERVING
Harrie Donkers
Sjan Fonken
Thea Verwijmeren

harrie-donkers@ziggo.nl
sjanfonken@hotmail.com
theaverwijmeren@home.nl

62 22 28
62 16 31
62 21 43

Informatie over de totale dienstverlening: https://www.kbo-haaren.nl

