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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt al onze leden uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op:

24 maart 2020 - 13.30 uur - Den Domp
Na behandeling van het jaarverslag en het
financieel jaarverslag alsmede ons
beleidsplan 2020 en dergelijke verwachten
we Burgemeester Yves de Boer die de leden
zal bijpraten over de splitsing van Haaren
en ook bereid is vragen van onze leden te beantwoorden.
Daarna een gezellig samenzijn met een paar korte stukjes van onze
toneelclub.
Al onze leden zijn van harte welkom en er zijn aan deze bijeenkomst voor
de leden geen kosten verbonden
De agenda zal binnenkort worden gepubliceerd in de Kraant en -via de
ONS bezorgers- begin maart bij onze leden worden bezorgd.
Begin maart zijn ook agenda en bijlagen in te
zien op onze website (www.kbo-haaren.nl).
Correspondentie graag via
kbo-secretariaat@kbo-haaren.nl
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Bijeenkomsten in maart over
Hypotheekproblemen na je 50ste
Op de maandagen 16 en 23 maart
organiseert KBO-Brabant bijeenkomsten over
de (on)mogelijkheden van het financieren
van een woning op latere leeftijd. In 2008 heeft de overheid strakke
criteria ingevoerd voor ‘gezondere’ hypotheken. Maar hoe pakt dit uit in de
praktijk voor senioren met een eigen woning? Deze bijeenkomsten zijn
bedoeld voor mensen die willen verhuizen, mensen die hun hypotheek
willen oversluiten, mensen die voor het eerst willen kopen, mensen die
hebben afgelost, maar nu een deel te gelde willen maken, etc.
Aanmelden: Ga naar www.kbo-brabant.nl en klik bij het blokje
Actuele activiteiten voor info over locaties en tijdstippen.
https://www.kbo-brabant.nl/bijeenkomsten-hypotheekproblemen-na-je50e-maart-2020/

Carnaval 2020….anders maar weer ouderwets gezellig

Woensdagmiddag 19 februari om half twee vulde Den Domp zich met de
carnavalgangers van KBO-Haaren om met elkaar een hele gezellige middag
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te beleven. In de feestelijk versierde zaal en met de vertrouwde
enthousiaste muzikale ondersteuning van het Trio Triple-X dompelden de
talrijke aanwezige senioren zich onder in de carnavalssfeer. Dit jaar was er
“unne nieuwe draoi aon” gegeven met de opstelling van het rad van
avontuur met schitterende prijzen en het weglaten van het optreden van
een Tonprater. Ook de Prins en zijn gezelschap was nieuw en dat was wel
even wennen. Maar wat bleef was de sfeer met elkaar aan de tafels en het
plezier op de dansvloer. De speciale prinsenmedaille was dit jaar voor Jan
van Abeelen werd uitgereikt door Prins Wéner de XXIII aan zijn echtgenote
omdat Jan zelf er niet bij kon zijn op deze middag.
De drankjes en de hapjes werden weer voortreffelijk verzorgd door de
vrijwilligers en het personeel van Den Domp en de erwtensoep met
roggebrood en spek aan het eind van de middag was ook een succes.
Deze middag is tot stand gekomen dankzij sponsoring van
CV. de Struivenwèners, Gemeenschapshuis Den Domp en
supermarkt Albert Heijn en natuurlijk met hulp van de vele
vrijwilligers die o.a. voor de zaalversiering, het opmaken van de
prijzenmanden en het klaarzetten (en weer opruimen) van
stoelen en tafels zorgden.
KBO-Haaren spreekt zijn dank uit aan al deze sponsoren en
vrijwilligers.

Voor een leuke foto
impressie kijk op onze
website
www.kbo-haaren.nl
bij fotoalbum
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Dinsdag 12 mei dagtocht 4-kernen
naar Fruitbedrijf “De Woerdt” en een rondrit
‘Van Hoog tot Laag’ door De Ooijpolder.
In Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen waar vroeger de Bataven leefden
en later de postkoetsen voorbij reden, is nu het fruitbedrijf De Woerdt
gevestigd. Er worden diverse soorten fruit geteeld appels, peren, kersen,
morellen, mispels, walnoten en pruimen.

U wordt ontvangen met koffie of thee met heerlijke cake en krijgt een
presentatie en rondleiding over het bedrijf. Natuurlijk proeft u het heerlijke
fruit en krijgt u een vers gemaakt bekertje appelsap. Bij vertrek is er voor
iedereen een "landwinkel tasje".
Na deze excursie rijden we naar Millingen aan de Rijn naar Restaurant
‘De Gelderse Poort’ voor een heerlijke lunch.
's-Middags maken we een prachtige
rondrit door de Ooijpolder. Deze
polder met zijn heggenlandschap
en weidse uiterwaarden is een
juweel in ons Nederlands
natuurlandschap.
Via Beek-Ubbergen naar Berg en Dal op de top van de 100 m
hoge heuvelrug. De Zevenheuvelenweg, voert u naar “De Diamant
tussen de Heuvels” Groesbeek.
Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof (waar we een korte stop
maken), wijngaarden en het Bevrijdingsmuseum. De dagtocht sluiten we
af met een heerlijk diner in ‘Restaurant de Remise’ in Drunen.
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Het programma is als volgt:
08.15 uur
08.25 uur
08.35 uur
± 21.00 uur

Vertrek vanuit Helvoirt (bij de kerk).
Vertrek vanuit Haaren (op het Mgr. Bekkersplein).
Vertrek vanuit Esch (bij de kerk).
Thuiskomst.

De kosten voor deelname bedraagt € 70,00 per persoon; incl. bezoek
aan fruitbedrijf “De Woerdt”, koffie of thee met appelcake, rondleiding en
het proeven van het fruit, appelsapje, tasje met wat lekkers, uitgebreid
lunchbuffet, rondrit o.l.v. een gids, diner en vervoer per luxe touringcar.
Deze tocht gaat alleen door bij minimale deelname van 50 personen!
Aanmelding en directe betaling op IBAN rekeningnummer
NL47 RABO 0118 1940 97, ten name van KBO Haaren onder
vermelding van “Voorjaarsdagtocht 2020” en uw telefoonnummer.
Opgeven vóór 1 mei 2020 -bij voorkeur per e-mail- bij:
Ton van Steen, e-mail: elstonvansteen@ziggo.nl - tel.: 0411 – 62 20 94
Mieke van Boxtel, e-mail: jmvanboxtel@home.nl - tel.: 0411 – 62 21 88
Let op!: Indien na aanmelding geannuleerd wordt (ongeacht de reden)
wordt er € 15,00 p.p. administratiekosten berekend.

Goed om te weten!
Themamaaltijd Restaurant Haarensteijn
maandag 23 maart; aanvang 17.00 uur;
kosten: € 15,95 p.p. (excl. consumpties).

“België Buffet”
Pasteitje met kippenragout (Vol-au-Vent)
Vlaams stoofvlees - Gehaktballen in tomatensaus
Witlof met ham en kaas - Spruitjes met spekjes - Doperwten
Vlaamse frietjes - Diverse rauwkostsoorten
Brusselse wafel met warme kersen en slagroom
Wilt u deelnemen dan graag vóór 16 maart a.s. even aanmelden bij de
medewerkers van het restaurant.

KBO afdeling Haaren
ACTIVITEITENPAGINA
Activiteiten in de komende 14 dagen
wo
wo

4 mrt Walking Football
4 mrt Bijeenkomst
“Positief en Gezond Ouder worden”
do
5 mrt Wandelen vier-kernen
di 10 mrt KBO Fotoclub.
Thema: “Zwart-wit foto’s”
wo 11 mrt Walking Football
do 12 mrt Wandelen vier-kernen

10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer

di 24 mrt Algemene Ledenvergadering

13.30 uur Den Domp, Haaren

14.00 uur Den Domp, Haaren
10.00 uur De Vorselaer, Biezenmortel
13.30 uur Den Domp, Haaren
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
10.00 uur De Es, Esch

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

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 06-80143053 belasting invulhulp
redactie@kbo-haaren.nl
85 08 33 lid redactiecommissie
jo.broeders@planet.nl
62 19 26 belasting 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
Peter Witlox
witpeterlox@gmail.com
06-38893567 ledenadministratie
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
thea.verwijmeren@gmail.com

62 22 28
62 16 31
62 21 43

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

