
  

NIEUWSBRIEF       17e jaargang nr. 1 van 2022 

Secretariaat: De Knolschans 8 5298 AX  Liempde:  e-mailadres: kbo.liempde@xs4all.nl 

Bank: Rabobank rekeningnr.  NL 68 RABO 0128794267 t.n.v. KSV-KBO. 

www.kbo-liempde.nl;   www.kbo-brabant.nl 

_______________________________________________________________________________ 

 

Beste leden van KBO Liempde, 

Als ik dit schrijf is het nog geen 14 januari; we weten nog niet wat de maatregelen van de 

regering zullen zijn. We hopen allemaal dat er de nodige bewegingsruimte komt voor iedereen: 

we willen eruit, we willen weer met elkaar optrekken, we zoeken contact en gezelligheid. 

Laten we ervan uitgaan dat er de nodige ruimte komt, dan kunnen we weer actief zaken 

voorbereiden: wij staan in de startblokken en willen vooruit. Houd de Mooiboxtelkrant in de 

gaten: wij vermelden de activiteiten die weer opgestart kunnen worden. 

In het slechtste geval wordt de lockdown weer verlengd. We mogen en kunnen dan wéér niet. 

Wat we in ieder geval wel kunnen is een telefoontje met een ander plegen. Ik sprak iemand met 

een “hese” stem en vroeg of ze verkouden was. Het antwoord verwonderde mij. Ze was niet 

verkouden, maar ze had op die dag nog niemand gesproken. Na enkele minuten klonk de stem 

weer normaal. 

In elk geval worden de dagen weer wat langer. Je ziet het in de morgen dat het weer lichter is 

als je naar de badkamer gaat. Dit is de voorbode van de naderende lente. Het weer wordt beter, 

de natuur ontwaakt, de vogeltjes komen in actie, er gebeurt zoveel, maar we moeten het wel 

zien. 

Ik hoop op een mooi voorjaar. 

Uw voorzitter, Wim van Erp 

          

_______________________________________________________________________________ 

 

Activiteiten KBO februari 2022 
   

Dag Datum Activiteit Plaats Aanvang 

Dinsdag 25 januari 1/8/15 en 22 februari Bridge Kloosterhof 13.30 uur 

Woensdag 26 januari 2/9/16 en 23 februari Wandelen Raadhuisplein 10.00 uur 

Donderdag 27 januari 10 en 24 februari Kienen Kloosterhof  13.30 uur 

Donderdag 3 en 17 februari Kaarten Kloosterhof 13.30 uur 

mailto:kbo.liempde@xs4all.nl
http://www.kbo-liempde.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
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WELKOM NIEUWE LEDEN 
 
Hanneke van der Eerden 
 
Gerard Mattheeuwse 
 
Miriam Matheeuwse-van den Boer 
____________________________________ 

 

JUBILEUM 

 

Op 8 december 

waren Leny en 

Henk van den 

Wildenberg  

50 jaar getrouwd. 

Nog van harte gefeliciteerd! 

______________________________________ 

INCASSO CONTRIBUTIE 2022 

 

In januari/februari wordt de contributie 

weer geïnd bij de leden die een machtiging 

hebben afgegeven. 

Voor het bestuur is het heel prettig als 

zoveel mogelijk leden een machtiging 

afgeven. Dat scheelt veel werk. 

U kunt een machtiging aanvragen door een 

verzoek te sturen aan: 

www.kbo.liempde@xs4all.nl of te bellen 

naar 0411-632127. 

Leden zonder machtiging ontvangen een 

acceptgiro. De contributie wordt dit jaar niet 

verhoogd en blijft dus € 20,00 per persoon. 

______________________________ 

 

WIJZING E-MAILADRES 

Door de aanleg van glasvezel in Liempde 

zijn de e-mailadressen van veel van onze 

leden gewijzigd of moeten nog gewijzigd 

worden. 

Vriendelijk verzoek om het nieuwe e-

mailadres even door te sturen aan: 

kbo.liempde@xs4all.nl  waarvoor dank. 

 

PROGRAMMA IN DE KLOOSTERHOF 

Vanaf 17 januari is de Kloosterhof weer 

open voor kaarten, kienen, biljarten, 

crea- en tekenclub en maaltijden, maar 

zonder gebruik van de bar. Die moet voor-

lopig nog dicht blijven.(Tot 25 januari?) 

KOFFIEDRINKEN 

Iedere maandagmorgen gratis koffiedrinken 

bij Frank en Wim.  

ETEN 
Er wordt een driegangen menu geserveerd 
door Stichting BOL in de Kloosterhof van 
maandag tot en met vrijdag. Kosten 
€  10,00 per maaltijd. 

Belangstellenden kunnen op de website van 

BOL http://www.stg-bol-liempde.nl/ vooraf 

het menu bekijken en per dag beslissen of 

ze mee willen eten.  

Aanmelden: persoonlijk in het diensten-

centrum of telefonisch 0411- 631651  

DIGITAAL INLOOPSPREEKUUR 

Elke vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur is er 
een digitaal inloopspreekuur in De 
Kloosterhof. 

Hier kunt u zonder afspraak terecht bij een 
van onze vrijwilligers met vragen over 
gebruik van computer, laptop, tablet en 
smartphone. 
___________________________________ 
 
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
 
De scholen mochten weer open en dus kunt 
U ook weer terecht op de Bieb op School. 

De openingstijden voor volwassen zijn 
buiten de schoolvakanties: 
maandagmiddag van 14.00-14.30 uur, 
woensdag- en donderdagmorgen van 
11.30-12.00 uur en woensdagavond van 
17.00-18.00 uur.  

 

http://www.kbo.liempde@xs4all.nl
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ZIEKEN 
 
Vanaf deze plaats wensen wij alle zieke 
leden, thuis of in het ziekenhuis, van 
harte beterschap. 

 
Kent U een ziek KBO-lid 
en zou hij of zij een 
bezoekje op prijs stellen, 
laat het ons dan even 
weten.  

Info via Marnel Peters,  
tel. 0411-631871. 
________________________________ 
 

ALZHEIMER CAFÉ REGIO HET GROENE 

WOUD 

Plaats:  Zaal De Nachtegaal,  

            Boxtelseweg 15, 5481 VE Schijndel  

Tijd      19.00 uur zaal open;  

            aanvang 19:30 uur 

Datum: maandag 21 februari 

Info:     Bianca Peters, Gz-psycholoog  

            tel. 073 544 33 00 

            Monique Wolters, Sociaal werker 

            tel. 06 20 58 70 89 

                  Notaris 
 
Op deze avond staan we stil bij de 
wettelijke regelgeving waarmee u als 
dementerende of als mantelzorger van 
iemand met dementie te maken krijgt. 
Er kan een moment ontstaan dat u de eigen 
zaken niet meer kunt regelen. 
U krijgt specifiek uitleg over vragen zoals 
bijvoorbeeld: Wat zijn uw rechten nadat de 
ziekte dementie bij u is vastgesteld? 
Wie kan namens u optreden in financiële 
zaken? 
Hoe zit het met wettelijke vertegen-
woordiging? 
Hoe kun je regelen, dat op betrouwbare en 
professionele wijze het vermogen wordt 
beheerd? 
Wat zijn de mogelijkheden en het nut van 
een levenstestament? 
Na de uitleg is er ruimte voor uw vragen. 
 
Gastspreker: Notaris Monique van ’t Hooft 

BOEKEN EN LAKENS 

 

Als u thuis nog boeken hebt waar u niets 

mee doet kunt u ze inleveren voor het 

goede doel bij Marij van Wijlick.  

Ook voor witte en andere kleuren lakens, 

dekens en badhanddoeken houdt Marij zich 

aanbevolen. 

Graag eerst even een belletje 631948 of 

0643131324 

___________________________________ 

 

BEWEGEN VOOR 55-PLUSSERS 

 

Een uur lang sporten en bewegen onder 

deskundige leiding op maandagmorgen 

tussen 9.00 - 10.00 uur of 10.00 - 11.00 uur 

in sporthal Pius X.           

Voor meer informatie: Toon Voets, tel. 

632067 

___________________________________ 

 
KBO-LEDENPAS VOORDELEN  

Op vertoon van de ledenpas ontvangen 

KBO-leden kortingen bij:  

– Joop van den Borne Optiek & Hoor- 

   comfort, Markt 9, Boxtel:  

   10% korting bij aanschaf van een   

   complete bril  (montuur en glazen). 

– Sybilla Buisman Optiek-Optometrie,   

   Breukelsestraat 39, Boxtel:  

   10% korting op de prijs van monturen. 

– Haartrend van Hees, Oosterhof 15,     

   Boxtel: 10% korting op alle behande- 

   lingen. 

– Uitvaartonderneming Bijnen, 

   Baroniestraat 53, Boxtel:  

   10% coulance op het aannametarief. 

– Van Doornmalen Elektro onderdelen &  

   accessoires,  Stationsstraat 26a, 

   Boxtel:  

   10% korting op alle accessoires. 
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– Jack Leijten Bike Totaal, 

   Stationsstraat 103, Boxtel:    

   10% korting op kleding en accessoires. 

– Dierenspeciaalzaak Boxtel,  

   Oosterhof 14, Boxtel: 5% korting op  

   assortiment. 

– PC Service Boxtel,  

   Stationsstraat 103a, Boxtel:  

   10% korting op reparatie laptop,  

   computer en  smartphone. 

   (Verkoop en kleine reparaties  

   uitgesloten.) 

– PROEF! Culinair, 

   Rechterstraat 54, Boxtel 

   5 % korting op kaas en vleeswaren 

– Ring & Co,  

   Rechterstraat 3, Boxtel:  

   10% korting op accessoires (vraag  

   naar de voorwaarden). 

– DA van den Biggelaar, Oosterhof 7,  

   Boxtel. Vraag naar de voorwaarden. 

– Olie & Zo Garage, Runmolen 7, Boxtel:  

   5% korting op arbeid bij jaarlijks  

   onderhoud en één jaar lang gratis pech 

   onderweg service. 

– Zorgwinkel Boxtel, Liduinahof 35, Boxtel 

   10 % korting op het verkoopassortiment. 

– Korting KBO leden op banenzwemmen 

   Leden van de KBO ontvangen op vertoon  

   van hun ledenpas 10% korting op een  

   10 badenkaart voor banen zwemmen bij 

   Optisport het Dommelbad te Boxtel. 

   Men dient wel over een entreepasje te  

   beschikken. 

___________________________________ 

BESTUURSLEDEN                     telefoon 

Wim van Erp, voorzitter  631807 

Ine Hazenberg, secretaris  632127 

Piet van Berkel, penningmeester 631434 

Joke van Haaren, bestuurslid  633411 

Johan Onland, bestuurslid  631417 

Marnel Peters, bestuurslid  631871 

Kees Quinten, bestuurslid  631730 

Belastinginvuller: 

Piet van Berkel   631434 

Johan Onland    631417 

Beheerders website 

Jac de Graaf    632246 

Martien Smulders   632262 

Klussenteam 

Nico van Haaren   633411 

Ouderenadviseur 

Johan Onland    631417 

Cliëntondersteuner 

Kees Quinten    631730 

 

_______________________________________ 

 

 

De oplossing van de puzzel in 
Nieuwsbrief nr. 12 

________________________________ 

Deze Nieuwsbrief heeft een enigszins 
andere indeling. 

Graag horen wij wat u ervan vindt. 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief van 
februari/maart graag aanleveren vóór 
11 februari a.s. email:  
marietvandewiel@gmail.com 
 

mailto:marietvandewiel@gmail.com
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