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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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Lunchen in het nieuw
geopende NEO KVL Hotel
Op 16 en 23 juni kunnen 55-plussers
kennismaken met en genieten van een
lunch in het nieuw geopende NEO KVL
Hotel.
Wat kunnen ze verwachten:
•huisgemaakte soep van de dag
•salade bar om zelf salades samen te stellen
•yoghurt met verschillende toppings
•diverse belegde broodjes met carpaccio, gebakken kip, caprese
•warme snack zoals huisgemaakte bitterballen, miniburgers en kaaskroketten
•onbeperkte koffie en thee, jus d’orange en melk
De lunch begint om 12.30 uur. Wel graag om 12.00 uur aanwezig zijn.
De lunchmogelijkheid van 16 juni is intussen al volgeboekt. De eerste 100
deelnemers hebben zich er al voor aangemeld.
Er zijn nog wel mogelijkheden voor aanmelding voor de lunch van
donderdag 23 juni.
Aanmelden kan tot 16 juni 2022 bij Toos Smits, Tilburgseweg 31,
5061 CA Oisterwijk, tel 06-11366754, e-mail tosja@ziggo.nl.
Let op: U dient zich wel aan te melden als deelnemer bij Toos Smits. Als u zich
niet aanmeldt maar alleen maar geld overmaakt kunt u niet deelnemen.
De deelnamekosten bedragen € 10,00 per persoon voor leden van VSO Oisterwijk
en voor leden van KBO Haaren en SVM Moergestel.
Niet-leden van 55 jaar en ouder uit Oisterwijk, Haaren en Moergestel betalen voor
deze kennismakingslunch een bedrag van € 20,00.
Dit bedrag is te voldoen bij aanmelding door overschrijving op bankrekening
NL15RABO01689.73.979 t.n.v. VSO Oisterwijk onder vermelding van “lunch”.
Uw inschrijving is pas geldig nadat de bijdrage is betaald!
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Marie-José Driessen
sinds 2 juni jl. bestuurslid
KBO-Haaren

Sinds 1977 ben ik inwoner van Haaren,
Waar ik met veel plezier woon.
Ik ben getrouwd met Jan Berends en heb
3 dochters en 5 kleindochters; een echte
vrouwenfamilie dus.
Op 1 december 2021 ben ik met pensioen gegaan, na 39 jaar werken bij ROC
Tilburg en alle rechtsvoorgangers.
In de loop der jaren heb ik in diverse besturen en werkgroepen gezeten;
bijvoorbeeld in het kerkbestuur en SKW.
Nu is KBO Haaren op mijn pad gekomen en kan ik mijn steentje bijdragen aan het
welzijn van alle senioren in ons mooie dorp.

KBO Fietsmiddag - woensdag 22 juni
Beste KBO fietsliefhebbers,
Omdat door de hevige regenval van afgelopen woensdag
8 juni onze maandelijkse KBO fietstocht is komen te
vervallen, hebben we op woensdag 22 juni a.s. een

extra KBO fietsmiddag in gepland.
Vertrek om 13.00 uur bij de kiosk op het Mgr. Bekkersplein.
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Activiteiten in de komende 14 dagen
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Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
4 Kernen wandeling
10.00 uur Den Domp, Haaren
Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
KBO Fietsmiddag
13.00 uur Mgr. Bekkersplein, Haaren
4 Kernen wandeling
10.00 uur HelvoirThuis, Helvoirt
Bingo
14.00 uur Den Domp, Haaren
Inloop, hobby-/handwerksoos
13.30 uur Den Domp, Haaren
Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
4 Kernen Groepswandeling
10.00 uur Start vanaf: Carpoolplaats
langs A2 - Bosscheweg/Gestelseweg - 5296 PZ Boxtel
**************

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
Jan van de Loo
Gerard van Loon
Corry van Tilburg
Els van Steen
Noud Vermeer
Peter Witlox
Marieanne van Wijk

f.r.vandenberk@gmail.com
redactie@kbo-haaren.nl
jo.broeders@planet.nl
j.larmit@home.nl
janvandeloo@outlook.com
gpm.vanloon@gmail.com
gecorvt@home.nl
redactie@kbo-haaren.nl
noud@vermeer-oomens.nl
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
06-38900934 KBO-vervoer
62 21 50
adm. ondersteuner
62 17 82
bez.gr. zieken/overleden
62 20 94
lid redactiecommissie
62 18 69
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

