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Beste leden van KBO Liempde,
Eindelijk, eindelijk na 2 jaar van beperkingen mogen we weer voluit. Wie weet het niet meer: op 8 maart
2020 vertelde de regering dat wij “pas op de plaats” moesten maken. We mochten zus en zo niet meer;
we moesten dit en dat doen etc. Ik dacht toen (en met mij velen) dat zoiets na een paar maanden weer
voorbij zou zijn. Niemand had toen kunnen bedenken dat het 23 maart 2022 zou worden voor alles weer
“open” was.
Er is in die tijd veel veranderd. We zijn eraan gewend geraakt om zelf invulling voor onze tijd te zoeken.
Sommigen gaan veel fietsen of wandelen, anderen doen thuis spelletjes, kijken meer tv, of lezen veel,
weer anderen werken overdreven veel in de tuin, etc.
Hierdoor is de zin om bij een vereniging te horen, om van huis af te gaan veel kleiner geworden. Diverse
verenigingen hebben moeite om op te starten: “ze“ komen niet meer. De opkomst is kleiner geworden en
het aantrekken van bestuursleden wordt steeds moeilijker. Ook moet elke vereniging overledenen ten
gevolge van corona betreuren. In het begin van corona werd nog wel eens gezegd en geschreven: na
corona gaan we uitgebreid herdenken: neen dus.
De KBO is enkele leden verloren, maar er zijn ook (spontaan) diverse leden bij gekomen. Wij kunnen er
altijd meer gebruiken: hoe meer leden, hoe sterker je staat ten opzichte van de gemeente, etc.
Maar veel belangrijker is het verwerken, opheffen van de eenzaamheid. Diverse van onze leden zaten
(noodgedwongen) thuis en dreigden alles van achter het raam te moeten bekijken: het kon niet, het mocht
niet, het deed er niet toe, etc.
Nu mag het wel. De KBO heeft alle activiteiten opgestart. De contactmiddagen/avonden zijn afgesproken,
ons koor is weer gestart. Kom dan en breng anderen mee, die lid zijn, of lid willen worden. Samen zijn we
een sterke vereniging; samen is het gezellig en “je hoort ook nog eens wat”. Lees in de nieuwsbrief waar
we u voor uitnodigen en (gezellig of nuttig): kom!
Uw voorzitter, Wim van Erp

Activiteiten KBO april 2022
Dag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag

Datum
5/12/19 en 26 april
6/13/20 en 27 april
13 april
7 en 21 april
14 en 28 april
21 april
8 april
29 april
29 april
6 mei
24 mei

Activiteit
Bridge
Wandelen
Fietsen
Kienen
Kaarten
Fietsen
Jaarvergadering
Fietsen
Muziekavond
Lunchen
Busreis

Plaats
Kloosterhof
Raadhuisplein
Toose Plein
Kloosterhof
Kloosterhof
Toose Plein
Kloosterhof
Toose Plein
Kloosterhof
Wapen van Liempde
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Aanvang
13.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
12.30 uur

Zie verder

nieuwsbrief

nieuwsbrief
bijlage
nieuwsbrief
nieuwsbrief
nieuwsbrief
bijlage

WELKOM NIEUWE LEDEN
Maria de Kroon-van Engeland

MUZIEKAVOND MET DE WILLIES OP
VRIJDAG 29 APRIL

Gerda Kloks en Cees Pouw
____________________________________

Een avondje uit met gezellige muziek,
verzorgd door de Willies. (Willy van Hal en
Willy van Houtum). Een avond om van
mooie muziek te genieten, mee te zingen of
zelfs een dansje te wagen.

IN MEMORIAM

Aanvang van deze avond is 19.30 uur in de
Kloosterhof.
___________________________________

Willy Smits 78 jaar

LUNCHEN MET DE LEDEN

___________________________________

Vrijdag 6 mei willen we met de leden van
de KBO gaan lunchen in het Wapen van
Liempde.
Aanvang om 12.30 uur.
Degene die hieraan willen deelnemen
kunnen zich opgeven voor 1 mei bij Marnel
Peters tel: 631871 of Joke van Haaren tel:
633411.
___________________________________

Wilma van den Aker

KOKEN MET TAAL
Er komt binnenkort weer een mooie
voorstelling in de Serenade, en wel op
2 april a.s. om 20.00 uur.
Wim Daniels komt met de voorstelling
Koken met Taal.
Kaarten zijn te koop via de ticketservice,
kijk op de website van de Serenade.
___________________________________

FIETSEN

MET DE KBO

Het fietsen met de KBO gaat weer
beginnen. We fietsen zoals vanouds volgens
het volgende schema:
1e dinsdag – 2e woensdag – 3e donderdag –
4e vrijdag van de maand.
We starten het seizoen op woensdag 13
april, donderdag 21 april en vrijdag 29 april.
We starten steeds vanaf het Tooseplein om
13.30 uur. Onderweg zoeken we een mooi
terras voor een drankje.
Omstreeks 17.00 uur zijn we weer terug in
Liempde.
Opgeven van tevoren is niet nodig; heb je
zin en tijd, gewoon aansluiten.
Graag tot ziens op 13 april.
De fietscommissie.

SNERTWANDELING
Op zondagochtend 13 maart gingen we
- traditiegetrouw - onder leiding van Wim
van Erp en Kees Quinten wandelen.
We vertrokken om 10.30 uur vanaf het
kerkplein naar de tuin bij De Kloosterhof
waar hard gewerkt wordt aan een nieuwe
inrichting, ook geschikt voor de mensen van
De Vlaswiek.
Via generatietuin “Den Hof” liepen we bij
het speeltuintje vlakbij over een smal
paadje (met hondenpoep) richting de
Hezelaarse akkers. Wim vertelde over
“ ’t Vunderke” de vroegere kleuterschool en
later hebben er nog klassen van de lagere
school les gehad. Kees legde uit waarom de
boerderijen rond het dorp lagen, zoals nu
nog goed te zien is bij de Hezelaarse
akkers. Via de Oude Postbaan ging het
verder naar de Hamsestraat.
Helaas mochten we geen goud gaan zoeken
bij het “Gouden Woud” maar volgden we
de Grote Waterloop tot de brug. Daarna
liepen we naar de Barrierweg.
Via Looeind ging het richting Roderweg en
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via de Oude Postbaan terug naar De
Kloosterhof waar we ons een kop snert en
een worstenbroodje goed lieten smaken.
Na lange tijd was dit weer een leuke
activiteit voor de liefhebbers.
Mariet van de Wiel
___________________________________
PROGRAMMA IN DE KLOOSTERHOF
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 dienstencentrum of telefonisch 0411- 631651
DIGITAAL INLOOPSPREEKUUR
Elke vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur is er
een digitaal inloopspreekuur in De Kloosterhof.
___________________________________
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Openingstijden buiten schoolvakanties:
maandagmiddag van 12.30-14.30 uur,
woensdag- en donderdagmorgen van
9.30-12.00 uur en woensdagavond van
17.00-18.00 uur.
___________________________________
SCHILDERCLUBJE
De groep zoekt 1 of 2 mensen die op
donderdagmiddag van 13.30-16.30
uur mee wil schilderen voor het komend
seizoen dat begint in september.
Zij moeten 55+ zijn en in Liempde wonen.
Melden bij Leny Verspeek, Akkerstraat 9,
tel. 632000.

Boxtelaren werken samen aan een
betere toekomst!
Op 20 april 2022 start de volgende gratis
cursus CREATIEF DENKEN van Leergebied
in het gebouw van Waterschap de Dommel
in Boxtel.
In de cursus leer je samen een manier
van denken om problemen om te
zetten in kansen.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten op
woensdagmiddag van 13:00-17:00 uur.
IEDERE INWONER tussen 15 en 99 jaar kan
meedoen in een team met dorpsgenoten. Je
gebruikt jouw vaardigheden en ervaring.
Andere voorkennis is niet nodig om mee te
kunnen doen.
Als oefening ga je samen oplossingen
bedenken voor een vraag van Waterschap
de Dommel. Het Waterschap vraagt ons hoe
wij samen de hoeveelheid medicijnresten in
ons water kunnen verminderen. Want wist
jij dat onze medicijnresten via het toilet
uiteindelijk in de natuur terecht komen?
Medicijnresten zijn schadelijk voor het leven
in het water. Met deze uitdaging
ondersteunen wij tevens de acties van
Nederland Schoon.
Nieuwsgierig?
Bekijk de video van de vorige cursus:
https://youtu.be/G9G9PkftNEw
Of stel je vragen aan ons.
Doe en denk jij ook mee? ‘Als leren echt
zo leuk is, waarom zou je er dan mee
ophouden?’, zei Fons van Heesch sr. heel
treffend na zijn deelname. Er zijn nog
plaatsen. Kijk snel op onze website voor
extra informatie en aanmelding
www.richter.education/inschrijven of bel
naar Carla Renders van Stichting Richter
Education op 06 370 32 723.
___________________________________
Wijsheid uit het Oosten

Als men vol vreugde is moet men niemand
iets beloven; als men woedend is moet men
geen mail/brief beantwoorden.
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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.
___________________________________
KBO-LEDENPAS VOORDELEN

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.

– Optisport het Dommelbad,

Schijndelseweg 1a, Boxtel
65+ korting,10 % korting op een
10 badenkaart voor banen zwemmen.
10% korting op abonnementen fitness.
Ook combi abonnementen fitness en
zwemmen mogen onder de regeling
vallen.

Op vertoon van de ledenpas ontvangen
KBO-leden kortingen bij:
– Joop van den Borne Optiek & Hoorcomfort, 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.
– Uitvaartonderneming Bijnen,
Baroniestraat 53, Boxtel:
10% coulance op het aannametarief.
– Van Doornmalen Elektro onderdelen &
accessoires, Stationsstraat 26a,
Boxtel:
10% korting op alle 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:

________________________________
BESTUURSLEDEN
Wim van Erp, voorzitter
Ine Hazenberg, secretaris
Piet van Berkel, penningmeester
Joke van Haaren, bestuurslid
Johan Onland, bestuurslid
Marnel Peters, bestuurslid
Kees Quinten, bestuurslid

telefoon
631807
632127
631434
633411
631417
631871
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
_______________________________________
KOPIJ voor de Nieuwsbrief van mei graag
aanleveren vóór 18 april a.s. email:
marietvandewiel@gmail.com
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