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KBO Haaren
wenst alle inwoners
van Haaren een mooi
en gezond 2019 toe!
Nieuwjaarsbingo voor al onze senioren !
Op dinsdagmorgen 8 januari om 10.00 uur in Den Domp.
Met mooie prijzen; o.a. beschikbaar gesteld door enkele ondernemers uit
ons dorp, zoals:
Supermarkt Emté - Kledingzaak “Amazing Looks”
Bakkerij Gillis - Cafetaria Lucas
Café-zalen ’t Gemak - Groencentrum Jan van de Wiel
Gemeenschapshuis Den Domp
De kosten voor deelname zijn € 5,00 p.p. te betalen bij binnenkomst.
Dit is inclusief koffie of thee en bingokaarten.
Voor deelname dient u zich op te geven 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
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Een “andere” Kerstviering
De Kerstviering van 2018 is weer achter de rug. Voor deze, iets anders
opgezette, editie waren maar liefst 134 leden naar Den Domp gekomen
waarvan toch zeker een 100 leden ook eerst in de kerk de speciale KBO
mis hebben bijgewoond. De mis van 10.00 uur was rond het thema “naar
elkaar omkijken” opgezet en ook de kerstliederen kregen ruim plaats.
Het gevoel van verbondenheid werd voortgezet in Den Domp waar bij
binnenkomst de zeer feestelijk versierde zaal en mooie gedekte tafels
meteen in het oog sprongen.
Daar hadden veel mensen hun best op gedaan! De koffie met grote snee
kerststol was heerlijk. De voorzitter, gezeten in een luie stoel, sprak het
welkomstwoord waarna de regisseur van de KBO-toneelgroep “Daar zijn
we weer” op rijm de inhoud van de toneelvoorstelling uit de doeken deed.
Deze klucht in twee bedrijven
ontlokte vele malen een hartelijke
lach uit de zaal al waren er ook
enkele ongemakkelijke stiltes
waarin de souffleuse duidelijk te
horen was. Het waren dan ook
hele lappen tekst die de spelers
over het voetlicht moesten
brengen.
Ook dit stuk was in deze kersttijd
toepasselijk door de afloop: geen hoofdprijs in de loterij maar de
hoofdprijs (en het geluk) in de liefde.
In de pauze van de
voorstelling werden drankjes
verstrekt en na afloop werden
de spelers in het zonnetje
gezet en kreeg ook Ad van den
Boom (regisseur) van de eigen
spelers een presentje. Dat zegt
wel iets over de sfeer in het
gezelschap.
Na afloop van de voorstelling
was het tijd voor de
kerstmaaltijd die, zoals gebruikelijk, weer goed verzorgd was.
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Tot slot werden 45 mooie kerststukjes verloot. Deze fraaie stukjes waren
maandagavond door 10 vrijwilligers bij Marinus van Kempen gemaakt met
materiaal uit hun eigen kwekerij.
De voorzitter sloot de bijeenkomst met het uitspreken van de beste
wensen voor iedereen en een oproep om vooral lid te worden van de
toneelclub.
Al met al weer een geslaagde dag waarvoor we de vele mensen die, vooraf
en achteraf, actief zijn geweest hartelijk willen bedanken.

Zie voor alle foto’s van deze
geslaagde kerstviering onze
website:
www.kbo-haaren.nl
bij de rubriek foto-album.

‘Een Koekje van Eigen Deeg’
De nieuwe voorstelling van Toneelclub Doe’k
Al sinds 1984 speelt Toneelclub Doe’k jaarlijks een aantal voorstellingen in
Theater de Speeldoos. Na het succes van ‘Kroeg of Kabberdoes?’ begin
2018, komt de Vughtse toneelclub dit jaar met een nieuwe voorstelling.
‘Een Koekje van Eigen Deeg’ gaat over het reilen en zeilen binnen de
koekfabriek van de eigenzinnige en corrupte Govert
Grofsuycker. Er wordt zelfs gedacht aan een robot
om ál het werk over te nemen en het personeel te
ontslaan. Daarmee is de maat vol en komt het
personeel in opstand. Ga kijken hoe dat afloopt!!
Een voorstelling met humor, hilariteit, list en bedrog.
Op donderdag 17 januari 2019 wordt een matinee gespeeld om 14.00 uur.
Vrijdag 18 en zaterdag 19 januari zijn er avondvoorstellingen om 20.00
uur. Er zijn nog kaarten en reserveren kan via www.toneelclubdoek.nl of
telefonisch bij Theater de Speeldoos: 073-656 55 88 (tussen 13.00 en
17.30 uur).
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KBO Ziekenbezoek

De KBO is zeer betrokken bij haar leden wat onder andere blijkt uit de vele
activiteiten die er georganiseerd worden.
De bezoekgroep onder leiding van Em. Pastoor Muskens maakt daar deel
van uit.
Welke leden komen er voor een bezoekje in aanmerking?
~ zij die een of meerdere nachten in het ziekenhuis hebben gelegen;
~ personen die 90 jaar of ouder zijn;
~ leden waarvan de partner is overleden.
Middels zo’n bezoekje kun je deze mensen ondersteunen door een
luisterend oor en een kleine attentie.
Ook bij blijde gebeurtenissen zoals een 50 jarige bruiloft geven wij acte de
présence, als daarvoor een uitnodiging wordt ontvangen.
Het probleem is dat het voor de groep onmogelijk is om op de hoogte te
zijn van alle gebeurtenissen. U kunt daarbij helpen door contact met ons
op te nemen. Iedereen mag dit doen, zoals familieleden, buren of
kennissen.
Wij nemen dan contact op met de betreffende persoon of een bezoekje op
prijs wordt gesteld want niets moet.
Schroom dus niet en neem contact op met Em. Pastoor Muskens (621808)
of Corry van Tilburg (621782).

KBO afdeling Haaren
ACTIVITEITENPAGINA
Activiteiten in de komende 14 dagen
do
3 jan.
ma 7 jan.
di
8 jan.
di
8 jan.
do 10 jan.
di 15 jan.

Wandelen vier-kernen
Inloop Hobby-/handwerksoos
Nieuwjaarsbingo
Kaarten (voor punten)
Wandelen vier-kernen
KBO Fotoclub

10.00
13.30
10.00
14.00
10.00
13.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

De Vorselaer, Biezenmortel
Den Domp, Haaren
Den Domp, Haaren
Den Domp, Haaren
Dorpshuis “De Es”, Esch
Den Domp, Haaren

**************

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

