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 NIEUWSBRIEF    17e jaargang nr.5 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, 

Wat is het toch fijn als je elkaar weer mag ontmoeten. Het handen geven en/of kusjes geven is 

m.i. wat minder dan voorheen, maar we kunnen weer bijpraten, ons verhaal kwijt, onze 

wetenswaardigheden delen. Dikwijls zijn dat verhalen over ziek zijn of nog erger, laten we eerlijk 

zijn: we praten meer over ziekte en dood dan toen we 40 waren. 

De KBO is opgestart en hoe. Alle activiteiten zijn weer begonnen, soms met wat minder 

deelnemers, maar dat komt nog wel. Er zijn ook weer diverse nieuwe leden aangemeld en dat 

geeft ons vreugd: wij leven! 

De busreis belooft een groot succes te worden. Nog nooit waren er zoveel aanmeldingen en het 

bestuur gaat zich beraden over de te nemen stappen. Ook de muziekavond werd goed bezocht 

en was erg gezellig: dank aan de Willy's.  

Nog diverse zaken staan gepland voor de periode tot de vakantie: doe mee, ben aanwezig; je 

zult zien dat het bij elkaar zijn gezellig is. Bovendien blijf je op de hoogte van lopende Liempdse 

zaken. 

Neem een voorbeeld aan de natuur: alles is weer uitgelopen, alles ziet er geweldig uit. Er is veel 

leven te zien als je buiten komt. Misschien is het wat droog, maar we moeten iets hebben om 

over te praten. Heel veel gezelligheid toegewenst.  

Kom en breng een nieuw lid mee: samen staan we sterker. 

Uw voorzitter, Wim van Erp 
 

Activiteiten KBO juni 2022     

Dag Datum Activiteit Plaats Aanvang zie verder 

Dinsdag 7 / 14 / 21 / en 28 juni Bridge Kloosterhof 13.30 uur   

Dinsdag  7 juni                 Fietsen Toose Plein 13.30 uur   

Woensdag 1 / 8 / 15/22 en 29 juni Wandelen Raadhuisplein 10.00 uur   

Woensdag 15 juni Fietsen Toose Plein 13.30 uur   

Woensdag 29 juni Jeu de Boules Den Dries 13.30 uur   

Donderdag 2 / 16 en 30 juni Kienen Kloosterhof  13.30 uur   

Donderdag 9 en 23 juni Kaarten Kloosterhof 13.30 uur   

Donderdag 23 juni Fietsen Toose Plein 13.30 uur   

Vrijdag 17 juni Eten met de leden  Kloosterhof 18.00 uur nieuwsbrief  

Vrijdag 24 juni Accordeonconcert Kloosterhof 19.30 uur nieuwsbrief 

 

 

mailto:kbo.liempde@xs4all.nl
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IN MEMORIAM    

Mien Kastelijn-Schoenmakers 76 jr 

___________________________________ 

 
WELKOM NIEUWE LEDEN 
 
- Frans en Wilhelmien van den Biggelaar- 
  van Genugten 
- Nelly Smulders 

__________________________ 
 

JUBILEA 

 

 

Op 1 mei waren Piet en Marietje van 

Giersbergen- van den Biggelaar 

60 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd! 

___________________________________ 

 

Op 5 mei  waren 

Jan en Marieke 

van der Heijden 

50 jaar getrouwd.  

Proficiat! 

___________________________________ 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

 
 

Sinds 2008 is Jac de Graaf erg actief bij de 

KBO Liempde. Hij houdt de website up to 

date, maakt fotoreportages van bijna alle 

bijeenkomsten van de KBO en 

verzorgt computercursussen voor senioren. 

Daarnaast begeleidt hij de wekelijkse 

fietstocht voor de leden, is hij accordeonist 

bij het KBO-koor en iedere week aanwezig 

bij het digitale inloopspreekuur. 

Van harte gefeliciteerd met je koninklijke 

onderscheiding Jac. 

___________________________________ 

 

De WILLY’S 

In een goed gevulde zaal speelde Willy van 

Hal en Wil van Houtum als vanouds de 

sterren van de hemel op 29 april in De 

Kloosterhof.  

Vooral repertoire uit de tachtiger jaren viel 

goed in de smaak. Er was een gezellige 

sfeer en al gauw werd er door een paar 

paartjes gedanst, wat weer anderen op de 

vloer uitnodigden.Ook de polonaise kwam 

voorbij.  

Iedereen was van mening dat zo’n avond 

voor herhaling vatbaar is. 

Voor foto’s: kijk op de website van KBO 

Liempde. 

                              Mariet van de Wiel 

___________________________________ 

 

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei is 

het geen kaarten. 

___________________________________ 

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 diensten-

centrum of telefonisch 0411- 631651  

DIGITAAL INLOOPSPREEKUUR 

Elke vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur is er 

een digitaal inloopspreekuur in De Klooster-

hof. 

http://www.stg-bol-liempde.nl/
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GYMLESSEN 

Op donderdagochtend organiseert Stichting 

BOL in De Kloosterhof gymlessen van 9.15-

10.00 uur en van 10.45-11.30 uur 

___________________________________ 

 

ETEN MET DE LEDEN 

Op 17 juni gaan we uit eten in De 

Kloosterhof. Aanvang 18.00 uur. 

Er staat dan een uitgebreid buffet voor jullie 

klaar.  

De kosten hiervoor bedragen € 20,50 bij 

opgave te voldoen. 

Opgeven kan tot en met 9 juni bij  

Joke van Haaren Keefheuvel 7 of bij  

Marnel Peters Peellandstraat 16. 

___________________________________ 

ACCORDEONCONCERT 

Op vrijdag 24 juni is er weer een 

accordeonconcert in De Kloosterhof, 

verzorgd door het accordeonorkest 

 “De Doordrukkers”.  

 

Aanvang: 19.30 uur. 

___________________________________ 

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,einde 21.30 uur 

Datum: maandag 27 juni 

Info:     Bianca Peters, Gz-psycholoog  

            tel. 073 544 33 00 

            Monique Wolters, Sociaal werker 

            tel. 06 20 58 70 89 

Bewegen en dementie 

Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen 

belangrijk is voor onze gezondheid. Dit 

geldt ook voor mensen met de ziekte 

dementie. Bekend is dat bewegen goed is 

voor de lichamelijke conditie.  

Minder bekend is dat bewegen ook een 

positief effect heeft op onze intellectuele 

vermogens (cognitie) en de stemming. 

Door letterlijk te bewegen breng je de 

hersenen in beweging. Daarmee kun je 

dementie niet stoppen, maar wel vertragen 

en de omstandigheden verbeteren. 

Deze avond krijgt u uitleg over (het belang 

van) bewegen, maar zeker ook praktische 

tips over hoe (meer) te bewegen in de 

thuissituatie. 

Gastsprekers: Anoek van Boxtel en Marieke 

Grootaarts, fysiotherapeuten Laverhof. 

___________________________________ 

 

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. 

______________________________ 

EENMALIGE ENERGIETOESLAG 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u 

informatie over de eenmalige energie-

toeslag van de gemeente Boxtel. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de 

vrijwillige ouderenadviseur of de 

cliëntondersteuner van de KBO Liempde. 

___________________________________ 

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. 411-631871. 
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KBO-LEDENPAS VOORDELEN  

Op vertoon van de ledenpas ontvangen KBO-

leden 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 voedings-

supplementen. 

(vraag naar de voorwaarden). 

 

• Olie&zo Garage Boxtel, Runmolen 7, Boxtel. 

Tel. 0411-672047. 

5% Korting op arbeid, 1 jaar lang gratis pech-

onderweg-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. Combi-

abonnementen fitness/zwemmen vallen ook 

onder deze regeling.  

___________________________________ 

 

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 

_______________________________________ 

 

 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief van juli/aug  

graag aanleveren vóór 20 juni a.s. email:  

marietvandewiel@gmail.com    

 

Let op: de nieuwsbrief is dan voor twee 

maanden. 

mailto:marietvandewiel@gmail.com

