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Beperking activiteiten KBO-Haaren
in verband met corona virus
De overheid heeft ons allemaal opgeroepen de komende periode onze
contacten te beperken om met elkaar te proberen de verspreiding van het
virus zoveel mogelijk tegen te gaan.
Overwegingen daarbij zijn:
• de verspreiding van het virus in vooral onze provincie Noord-Brabant;
• de kwetsbaarheid van vooral ouderen en chronisch zieken;
• het advies van het RIVM aan mensen om bij
verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven;
• en het advies aan mensen om ook zonder deze verschijnselen zoveel
mogelijk thuis te werken.
Ook KBO-Haaren roept haar leden op zich zoveel mogelijk aan de door de
overheid gegeven adviezen te houden.

Het bestuur en de verantwoordelijken voor de
activiteiten hebben besloten alle door KBO
georganiseerde bijeenkomsten in de periode van
11 maart tot en met 29 maart te annuleren.
Hierdoor zal ook de ledenvergadering van 24 maart worden verplaatst.
We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer onze activiteiten te kunnen
opstarten en zullen u wekelijks blijven informeren.
Heeft u vragen: KBO-secretariaat@kbo-haaren.nl of 0411-785285

vervolg: 2

In verband met de maatregelen rond de uitbraak
van het corona virus, is ons bezoek aan de Musical
“Anastatia” verplaatst naar woensdag 29 april!
Onze luxe matinee voorstelling in het circustheater van Scheveningen die
gepland stond voor woensdag 25 maart a.s., is door het theaterbureau
verplaatst naar 29 april 2020! Vertrektijden en programma blijven
ongewijzigd.
Ton van Steen / Mieke van Boxtel
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Vitaliteitsdag 3 april 2020 wordt uitgesteld!
Ook de Vitaliteitsdag van 3 april a.s. wordt uitgesteld i.v.m. het heersende
corona virus.
Wanneer de lente echt weer doorgebroken is en de zorgen over het virus
verdwenen, zullen we een nieuwe datum vaststellen.
Uw aanmeldingen zullen we bewaren.

vervolg: 3

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.

vervolg: 4

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.
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.

Toneelgroep “Van Alles Wat”
organiseert een voorstelling.
Titel: Dubbelspel in de cel
Data: 3 april en 4 april; locatie: HelvoirThuis, Kloosterstraat 30.
Kaartjes: € 7,00. Te reserveren via Rene Muskens r.muskens@planet.nl
of bij de verkooppunten van de locaties.
Het is een blijspel en staat garant voor een heerlijk avondje uit.
Wij verwelkomen u graag op een van onze voorstellingen!
Hartelijke groet, Angelique van As

KBO afdeling Haaren
ACTIVITEITENPAGINA
Activiteiten in de komende 14 dagen

Tot nader bericht géén
activiteiten i.v.m. corona virus!
**************

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

