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Beste leden van KBO Liempde,
Als ik dit schrijf, 17 juni, heeft corona “de kop weer opgestoken”. Enkele wielerploegen zijn uit een
wedstrijd gestapt vanwege coronabesmettingen. Het maakt mij angstig: het zal toch weer niet terugkomen
in het najaar! We kunnen het kennelijk niet tegenhouden.
Zeker is dat het weer er ook aan mee- of tegenwerkt. Het is nu royaal 31 graden en dan blijven we ver
genoeg van elkaar; we kijken elkaar aan, maar komen niet te dicht bij elkaar; we blijven rustig en zijn niet
verkouden etc.
Mijmerend over het najaar denk ik aan de voorbije jaren, waarin we als vereniging nauwelijks activiteiten
op touw konden zetten. Mooie bijeenkomsten moesten afgezegd worden vanwege corona; het bleef heel
lang stil en we bleven thuis.
Nu zijn alle activiteiten weer opgestart; sommigen met minder deelnemers, andere met heel veel
deelnemers. De busreis was zo druk dat niet iedereen mee kon. We kijken naar een mogelijkheid om eind
september nog een keer te gaan. De ontmoetingsmiddagen zijn gepland; de muziekoptredens zijn
afgesproken, alles kan doorgaan, tenzij…
Heel veel mensen maken nu gebruik om kort op vakantie te gaan; of te gaan wandelen of fietsen. We
willen er uit om weer te genieten van het landschap, de dieren die er in leven of de bloemen en planten
die op zijn mooist zijn. Alles wat we gehad hebben, kunnen ze ons niet meer afnemen: dus naar buiten.
De volgende nieuwsbrief komt eind augustus. Dan is voor een groot deel de zomer weer voorbij en weten
we wat corona doet of heeft gedaan. Ik wens u een mooie, niet te hete, zomer, waarin u erop uit kunt.
Denk aan anderen die minder mobiel zijn; maak eens een praatje: u maakt de ander blij, maar u wordt er
ook blijer van.
Uw voorzitter, Wim van Erp

Activiteiten KBO juli en
augustus
Dag
Datum
Maandag
8 augustus
5/12/19/26 juli
Dinsdag
2/9/16/23/30 augustus
Dinsdag
5 juli en 2 augustus
6/13/20/27 juli
Woensdag 3/10/17/24/31 augustus
Woensdag 13 juli en 10 augustus
Woensdag 27 juli en 31 augustus
14/28 juli 11/25
Donderdag augustus
Donderdag 7/21 juli 4/18 augustus
Donderdag 21 juli en 18 augustus
Vrijdag
Vrijdag

22 juli
29 juli en 26 augustus

2022
Activiteit
Kermis middag

Plaats
Kloosterhof

Aanvang
14.00 uur

Bridgen
Fietsen

Kloosterhof
Toose Plein

13.30 uur
13.30 uur

Wandelen
Fietsen
Jeu de boules

Raadhuisplein
Toose Plein
Den Dries

10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur

Kienen
Kaarten
Fietsen
Eten met de
leden
Fietsen

Kloosterhof
Kloosterhof
Toose Plein

13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

De Vrolijke Jager
Toose Plein

17.30 uur
13.30 uur
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zie verder
nieuwsbrief
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KERMISMIDDAG in de Kloosterhof op
8 augustus.

Declareren van KBO-contributie voor
verzekerden bij VGZ.

Op kermismaandag is er in de Kloosterhof
een muziekmiddag voor de leden van de
KBO. De middag wordt verzorgd door Het
Strijpenhof orkest. Aanvang 14.00 uur tot
16.30 uur.
___________________________________

Af en toe wordt de vraag gesteld hoe de
contributie van KBO teruggekregen kan
worden bij VGZ.

ETEN MET DE LEDEN

Een grote groep KBO-leden maakt via KBOBrabant gebruik van de collectieve
zorgverzekering bij VGZ.

Op 22 juli gaan we eten bij de Vrolijke Jager
(Ad Schelle) Oude Grintweg in Oirschot.

U kunt het contributiebedrag bij VGZ
declareren zoals u ook de zorgkosten kunt
declareren.

Aanvang 17.30 uur. De kosten voor een
driegangen diner zijn € 25,00.

Dat werkt zo:

Hiervoor wordt het volgende geserveerd:
Keuze uit 2 soorten soep – sliptongetje of
wildstoofpotje met frites en groente en
toetje toe.

Stuur een kopie van uw lidmaatschapskaart
of betalingsbewijs naar VGZ met vermelding
van KBO-Brabant, lidmaatschapsnummer,
geboortedatum en het VGZ-klant-nummer
en het declaratiebedrag.

Opgeven hiervoor kan tot en met 16 juli bij
Joke van Haaren Keefheuvel 7 of bij Marnel
Peters Peellandstraat 16.
___________________________________

Declareren kan via: de VGZ-Zorg-app
https://www.vgz-zorg-app of
“Mijn VGZ”https://www.vgz.nl/inlog
___________________________________

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.
GYMLESSEN
Op donderdagochtend organiseert Stichting
BOL in De Kloosterhof gymlessen van 9.1510.00 uur en van 10.45-11.30 uur

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Openingstijden behalve in 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.
De grote schoolvakantie is van
25 juli t/m 4 september
___________________________________
REIS NAAR ROTTERDAM
57, 13, 12 + 6, 40, 42, tonnen, cijfers,
getallen, indrukken….
Het was een enerverende reis naar
Rotterdam met de KBO op 24 mei.
’s Morgens om half negen meldden zich 57
leden bij de bus op het kerkplein. Daar
stond Hein Bos, de favoriete chauffeur van
de KBO en anderen, al op ons te wachten,
nu met een reuze bus van Van der Wou.
Zonder al te veel vertraging arriveerden we
in Wagenberg bij Restaurant zalencomplex
“De Ruif” waar we heerlijk gebak kregen
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met 2 keer koffie of thee.
Daarna verder naar Rotterdam waar Hein
ons heeel veeeel wist te vertellen over de
stad die op twee gebouwen na in de oorlog
werd platgebombardeerd. Daarom is er veel
nieuwbouw en vooral ook hoogbouw.

Hein reed ons o.a. langs het beeld “de
verwoeste stad” van Zadkine, het
Feijenoordstadion de Kuip, de grootste
moskee van Nederland: Essalam en liet ons
even de benen strekken bij De Ballentent,
waar we o.a. uitzicht hadden op de
Erasmusbrug.

Er werd flink gefotografeerd

Na zo’n 40 km. door de stad ging het
richting de 2e Maasvlakte met een
uitgebreide koffietafel bij Truckstop Routiers
Maasvlakte, waar we lekkere soep en
natuurlijk een broodje kroket kregen.
Vervolgens reden we naar het
informatiecentrum van de 2e Maasvlakte:
Futureland, waar we ontvangen werden
door Maarten van Oosten, hoofd
havenvoorlichting.

Na een informatieve film ging hij als gids
mee in de bus. Bij het centrum in de buurt
zijn 2 natuurgebieden, waarvan een
vogelvallei en een gebied met wilde
paarden en loslopende Schotse Hooglanders
en orchideeën.
De 2e Maasvlakte ligt in de zee (12 meter
diep) en is 13 jaar geleden tot 6 meter
boven de zeespiegel opgespoten. De duinen
zijn zelfs nog hoger.
De omtrek van het land is “klaar” maar er
zijn nog stukken water die pas omgezet
worden in nieuw land als er bedrijven
belangstelling voor hebben.
Na een tocht van 42 km over nieuw land
waren we terug bij Futureland, waar de gids
werd afgezet. Een beetje moe van alle
informatie over tonnen, schepen en
containers werd de tocht weer voortgezet
en gingen we terug ging naar “De Ruif” in
Wagenberg.
Hein kon het niet laten om toch nog iets
over de omgeving te vertellen; hij had zijn
huiswerk goed gedaan.

Bij “De Ruif” genoten we van een heerlijk
diner met o.a. soep, hachee, rode kool, sla,
aardappelpuree en frites en natuurlijk een
ijsje als toetje.
Om kwart voor negen waren we weer veilig
in Liempde.
Op de website van KBO Liempde kunt u in
in “Foto albums” nog meer foto’s van de
resi naar Rotterdam vinden.
Mariet van de Wiel
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KBO-LEDENPAS VOORDELEN

Op vertoon van de ledenpas ontvangen KBOleden kortingen bij:
• Proef Culinair, Rechterstraat 54, Boxtel. Tel.
0411-689995. 5% Korting op kaas en
vleeswaren.
• Joop van den Borne Optiek & Hoor-comfort,
Markt 9, Boxtel.
Tel. 0411- 674198.
Speciaalzaak voor vrijblijvende en vakkundige
oogmetingen en gehoortesten.
Bij aankoop van een complete bril (montuur en
glazen) 10% korting. Niet geldig in combinatie
met andere acties en/of kortingen. Vraag naar
de voorwaarden.
• Sybilla Buisman, Optiek-Optometrie,
Breukelsestraat 39, Boxtel.
Tel. 0411-683843.
10% Korting op de prijs van monturen.
• Van Doornmalen, Elektro-onderdelen &
accessoires, Stationsstraat 26a, Boxtel.
Tel. 0411-750722. 10% Korting op alle
accessoires.
• Bike Totaal Verhoeven, Stationsstraat 103,
5281 GC Boxtel. Tel. 0411-676847.
10% korting op kleding en accessoires.
• Dierenspeciaalzaak Boxtel, Oosterhof 14, 5283
BV Boxtel. Tel. 0411-678787.
5% korting op assortiment
• PC Service Boxtel, Stationsstraat 103a,
Boxtel. Tel. 06-21921201.
10% korting op reparatie laptop en computer,
10% korting op reparatie smartphone.
Verkoop en kleine reparaties uitgesloten.
• Ring & Go, Rechterstraat 3, 5283 BS Boxtel.
Tel. 0411-616580. 10% Korting op accessoires.
(vraag naar de voorwaarden).
• DA van den Biggelaar, Oosterhof 7, 5283 BV
Boxtel Tel. 0411-610196.
10% korting op New Care voedingssupplementen.
(vraag naar de voorwaarden).
• Olie&zo Garage Boxtel, Runmolen 7, Boxtel.
Tel. 0411-672047.

5% Korting op arbeid, 1 jaar lang gratis pechonderweg-service bij jaarlijks onderhoud.
• Zorgwinkel Boxtel, Liduinahof 35, Boxtel.
Tel. 088- 0071100.
10% Korting op het verkoop-assortiment.
• Optisport het Dommelbad, Schijndelseweg 1a,
5283 AB Boxtel. Tel. 0411-688799.
10 % korting op een 10 badenkaart voor
banenzwemmen.
10% Korting op abonnementen fitness. Combiabonnementen fitness/zwemmen vallen ook
onder deze regeling.

___________________________________
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 september
graag aanleveren vóór 15 augustus a.s.
email: marietvandewiel@gmail.com
___________________________________
Uitspraak van filosoof Plato:

“Wie rijk wil zijn moet niet zijn vermogen
vermeerderen maar zijn hebzucht
verminderen”.
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