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FOTO-/PUZZELFIETSTOCHT 2022
georganiseerd door KBO Haaren.
Deze foto-/puzzelfietstocht is ook voor
niet KBO-leden !
Door de Activiteitencommissie is er een foto-/
puzzelfietstocht van ongeveer 40 km. uitgezet.
Deze is vanaf 1 juni tot en met 30 september
te fietsen. Hiervoor moet u wel een inschrijvings- formulier aanschaffen
van € 2.50.
Op dit formulier staan de spelregels plus de foto’s die u onderweg, aan de rechtse
kant van de route, kunt vinden en dan daarvan het nummer moet noteren.
U kunt de route ook meerdere keren fietsen als u bijv. een foto gemist hebt!!
En u mag dat ook met meerdere personen doen.
Om hieraan deel te nemen kunt u vanaf 1 juni a.s. het deelnameformulier
-tussen 18.00 – 19.00 uur- tegen betaling van € 2,50 afhalen bij:
Mieke van Boxtel - Plataanlaan 23
Cobie van Liempd - Akkerstraat 3
Elly van der Heijden - Tempeliersweg 18
Inleveren van het deelnameformulier kan tot 1 oktober bij
Mieke van Boxtel.
Voor de 3 beste deelnemers is er een prijsje beschikbaar. De uitslag wordt
in het Haarens Klokje bekend gemaakt.
Veel fiets/puzzelplezier !!
De Activiteitencommissie KBO-Haaren.
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KBO diner – donderdag 30 juni
We gaan het nog eens over doen !!
De reacties en het succes op het door ons
georganiseerde KBO-diner van 24 maart jl., geven
ons de moed om het nog eens te proberen.
Daarom: het volgende KBO diner vindt plaats op
donderdag 30 juni bij “Op

Dreef – proeven
en proosten”, Oisterwijksedreef 12, 5076 NA Haaren.
Binnenkomst vanaf 17.30 uur; aanvang diner: 18.00 uur.
Het diner bestaat uit (keuze menu):
* Voorgerecht:

Rundercarpaccio of tomatensoep

* Hoofdgerecht:

Varkensprocureur met champignonroomsaus of
Vispannetje met witte wijnsaus,

Geserveerd met groenten en frites
* Nagerecht:

Chocoladebrownie met witte chocolademousse en Oreo

Bij aanmelding graag doorgeven wat uw keuze is!
Kosten: 32,50 euro p.p.; incl. 2 consumpties.
Nieuw is dat vooraf, bij aanmelding, dit bedrag moet worden overgemaakt op
rekeningnummer NL47 RABO 0118 1940 97, t.n.v. KBO-Haaren met
vermelding: ‘kbo-diner 30 juni 2022’.
Wij hopen dat we weer een gezellig en smakelijk avondje bij elkaar kunnen zijn.
Aanmelden tot en met dinsdag 22 juni bij:
Jeanne Pijnappels

tel: 62 23 64 e-mail:jeannepijnappels@home.nl

Els van Steen

tel: 62 20 94 e-mail: renarda@ziggo.nl
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Walking football
Iedere woensdagmorgen van
10.00 – 11.00 uur kunt u de
voetballers aan het werk zien op
het kunstgrasveld van Nemelaer.
Kom gerust een kijkje nemen en
neem meteen uw gewone
sportschoenen mee om te
kunnen voetballen.
Op deze manier kunt u uitproberen of deze sport u bevalt.
Ook de derde helft is zeker de moeite waard (!).
Iedere woensdagmorgen in juni zijn we present.
Op de woensdagen in juli en augustus gaat het walking football niet
door vanwege de vakanties.
Woensdag 7 september starten we weer.
Voor uitleg over walking football of aanmelden kunt u contact opnemen met
Hans van Boxtel, tel. 06-46 04 57 58.

Om alvast naar uit te kijken !!!
De zomerweek staat dit jaar gepland
van 1 t/m 5 augustus !
Het programma boekje is al in de maak en verschijnt
eind juni als bijlage bij het blad ONS.
Noteer de datums in uw kalender !!
De activiteitencommissie.
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Onderzoek naar behandeldoelen
van 70-plussers, doet u mee?
De coronapandemie is er al ruim twee jaar. Ook
veel ouderen zijn hierdoor geraakt. In de coronazorg werden vaak belangrijke beslissingen
genomen over hun behandeling. Zulke
behandelbeslissingen moeten passen bij de doelen en wensen van de patiënt, en
zullen verschillen van persoon tot persoon. Dit geldt ook voor beslissingen bij
andere ziektes.
Onderzoekers van het academisch ziekenhuis in Leiden (LUMC) en ouderen van de
Ouderen Adviesraad willen graag onderzoeken welke doelen en wensen ouderen
zélf hebben bij het nemen van beslissingen bij acute en/of ernstige ziektes. Het
gaat om een grote landelijke studie: de “Gevolgen van Corona bij Ouderen”
(COOP)-studie.
Dit onderzoek bestaat uit een eenmalige vragenlijst. Deelname is mogelijk als u 70
jaar of ouder bent en in Nederland woont. Om mee te kunnen doen hoeft u geen
corona of een andere acute, ernstige ziekte gehad te hebben. Meedoen duurt
ongeveer 20 tot 30 minuten en uw antwoorden worden anoniem opgeslagen.
Doet u mee? Hartelijk dank namens de Ouderen Adviesraad!
Klik hier om naar het onderzoek te gaan of kopieer onderstaande link in de
zoekbalk:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9QO5veQz7coBgMK

Uw verkeerskennis opfrissen!
Graag willen wij onze leden wijzen op de
mogelijkheid tot het volgen van een cursus
“Verkeerskennis opfrissen”; georganiseerd door VVN afdeling Oisterwijk. Voor
meer informatie: zie het Haarens Klokje van 25 mei jl.
U kunt zich aanmelden via de mail: vvn.afd.oisterwijk@ziggo.nl of telefonisch:
06-15 01 01 59 (dhr. B. Pijnappel). Deelname gaat in volgorde van aanmelding.
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Activiteiten in de komende 14 dagen
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1 juni Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
2 juni 4 Kernen wandeling
10.00 uur De Vorselaer, Biezenmortel
2 juni Algemene Ledenvergadering
13.30 uur Den Domp, Haaren
7 juni Midgetgolf/fietsmiddag Spoordonk 13.00 uur “Oude Toren” Haaren
7 juni KBO Fotoclub
13.30 uur Den Domp, Haaren
Thema: Grappige foto en Estafette
8 juni Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
8 juni KBO Fietsmiddag
13.00 uur Mgr. Bekkersplein, Haaren
9 juni 4 Kernen wandeling
10.00 uur Dorpshuis De Es, Esch
13 juni Inloop, hobby-/handwerksoos
13.30 uur Den Domp, Haaren
14 juni Rikken (kaarten voor punten)
14.00 uur Den Domp, Haaren
15 juni Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
**************

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

ma. en vr. groep A / di. en do. groep B 13.30 uur
Bridgeclub KBO donderdagmiddag 13.30 uur
donderdagmorgen groep 1: 09.30 uur - groep 2: 10.30 uur
eerste dinsdag van de maand
13.30 uur

DIENSTVERLENINGEN
Frans van den Berk
Loek Bollen
Jo Broeders
Jan en Corrie Larmit
Gerard van Loon
Corry van Tilburg
Els van Steen
Jan van de Loo
Peter Witlox
Marieanne van Wijk

f.r.vandenberk@gmail.com
redactie@kbo-haaren.nl
jo.broeders@planet.nl
j.larmit@home.nl
gpm.vanloon@gmail.com
gecorvt@home.nl
redactie@kbo-haaren.nl
janvandeloo@outlook.com
witpeterlox@gmail.com
adviseur@kbo-haaren.nl

Marie-José Panhuijzen

06-80143053 belasting invulhulp
85 08 33
lid redactiecommissie
62 19 26
belasting invulhulp
62 12 31
Parkinson Contactgroep
62 21 50
adm. ondersteuner
62 17 82
bez.gr. zieken/overleden
62 20 94
lid redactiecommissie
06-38900934 KBO-vervoer
06-38893567 ledenadministratie
62 12 88
cliëntondersteuner Wmo
én ouderenadviseur
bel. invulhulp& adm. ond.

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

