HULP NODIG:

Overzicht contactpersonen en bestuur KBO:

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte, het ordenen van
uw administratie, hoe te handelen in noodgevallen en/of bij
overlijden; onze bestuursleden staan voor u klaar.

Voorzitter:

Mat van der Zanden,

Tel.: 384351

Penningmeester:

Jeroen de Jong

Tel.: 384328

Secretaris:

Bert Weeren

Tel.: 800893

INFORMATIEFOLDER

Lid:

Martien van Hasselt

Tel.: 383955

Lid:

Bets Willems

Tel.: 584339

Lid:

Maria van den Oever

Tel.: 384236

Lid (VOA):

Lia Oldenkamp

Tel.: 324556

Koersballen:

Truus Barten

Tel.: 384273

Fietsen/Wandelen: Tien Voesten

Tel.: 384257

Hierbij treft u een informatiefolder van de KBO Westerbeek
aan. KBO Westerbeek is van oudsher een Katholieke ouderen organisatie. De laatste jaren profileert deze vereniging
zich steeds meer voor ouderen
van 50 jaar en ouder, ongeacht de geloofsovertuiging, en
behartigt zij samen met andere overkoepelende ouderenorganisaties in Sint Anthonis de
belangen op het gebied van alle ouderen vanaf 50 jaar in
Westerbeek. KBO zou je dan ook kunnen lezen als:

Daarnaast beschikken wij
over een eigen Vrijwillig
Ouderen Adviseur die u met
raad en daad kan bijstaan.
In de bijgaande folder van
KBO Brabant treft u alle
gegevens aan van deze service.
Indien u interesse heeft in
een map in “noodgevallen
waarschuwen”, welke u dan al of niet met hulp van bv. de
VOA kunt invullen, dan is deze via internet maar ook via ons
beschikbaar.

OVERZICHT ACTIVITEITEN
Koersballen:
maandagmiddag
Volksdansen:
dinsdagmorgen

Fietsen/Wandelen: Martien van den Oever Tel.: 384236
Volksdansen:

Marlies Oberije

Tel.: 385510

Ziekenbezoek:

Maria Cornelissen

Tel.: 384332

Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA)
Lia Oldenkamp:

Tel.: 324556

Belastingservice:

Tel.: 800893

Bert Weeren

13.30-15.30 uur De Schans

Kaarten/Handwerken/Biljarten:
dinsdagmiddag
13.30-16.30 uur De Schans

13.30 - ……vanaf Kerkplein

Wandelen (okt. t/m maart):
woensdagmiddag

13.30 - ……vanaf Kerkplein

Kienen eens per maand ( sept. t/m april):
woensdagmiddag
13.30-15.30 uur De Schans
M.B.O.V gym
donderdagmiddag

13.30-14.30 uur De Schans

“Kom Bij Ons”
In deze folder treft u een overzicht aan van alle
(bestuurlijke) activiteiten, de vele clubjes die actief zijn en
wat informatie over uw mogelijke lidmaatschap.
Als ouderenorganisatie zijn we aangesloten bij het KBOBrabant en zijn wij in het cluster– en kringoverleg actief.
Daarnaast heeft Sint Anthonis een samenwerkingsorgaan
welzijn ouderen (SWOSA) waar we als KBO–Westerbeek ook
deel van uit maken.

10.45-12.00 uur De Schans

Fietsen (maart t/m okt.):
woensdagmiddag
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Indien u lid wil worden bedraagt de contributie € 25,- per
jaar per persoon. Iedereen in Westerbeek en/of met een
binding met Westerbeek van 50 jaar of ouder kan lid worden. Naast een bijdrage aan de KBO wordt uw contributie
gebruikt om gezamenlijke activiteiten te organiseren en is
het samen doen nog gebaseerd op een grote mate van solidariteit. Wilt u nog niet actief meedoen dan kunt u natuurlijk ook voor € 10,- per jaar donateur worden.
Het bestuur.

Wekelijkse activiteiten:

ACTIVITEITEN
De KBO-Westerbeek is een actieve vereniging en voor iedereen is er wel wat te doen. Is er een activiteit van uw gading
niet bij, laat ons dat weten dan gaan we dit proberen te realiseren.
Denk bv. aan Jeu de Boule, we hebben een baantje maar op
dit moment geen spelers.
Jaarlijks worden er voor
alle leden diverse activiteiten georganiseerd.
Zo wordt op de jaarvergadering naast het vergaderen altijd geprobeerd iets leuks en ontspannend te organiseren. Zo was er dit jaar een optreden van de “Theetantes”
Een jaarlijks uitstapje mag ook niet ontbreken, zo gaan we dit
jaar met een volle bus naar Zeeland.
In samenwerking met de carnavalsvereniging voorafgaande
aan het carnaval altijd een aparte pronkzitting voor ouderen
georganiseerd.

KOERSBALLEN:
Op maandagmiddag van 13.30—15.30
uur wordt in de Schans door een clubje
ouderen aan koersballen gedaan, gezellig met teams van twee kijken wie
de bal het beste met het meeste effect
kan laten scoren. Contactpersoon
Truus Barten.

VOLKSDANSEN:
Op dinsdagmorgen van
10.45—12.00 uur in de
Schans wordt er door
een groep van 18 ouderen (4 heren en 14 dames) fanatiek geoefend
in het volksdansen, een
leuke groep die zeker nog leden kan gebruiken. Het gehele jaar
wordt er ook deelgenomen aan evenementen en uitwisselingen.
Contactpersoon Marlies Oberije.

KAARTEN, HANDWERKEN & BILJARTEN:

Tot slot is er met Kerst een
gezellige bijeenkomst en
wordt er 2x per jaar een
etentje bij Café Dinges gehouden.

Op dinsdagmiddag van 13.30—16.30 uur kunt u handwerken,
biljarten en een kaartje leggen in de Schans. En natuurlijk even
gezellig bijkletsen. Contactpersoon Martien van Hasselt.

Verschillende leden van de
KBO verzorgen jaarlijks de kerststukjes en bezoeken de langdurige zieken en verrassen hen met een kleine attentie.

In de maanden september t/m april wordt er eens per maand,
op woensdagmiddag gezellig
gekiend om leuke prijzen. Het
kienen begint omstreeks 13.30
tot 15.30 uur.

Bent u lid en jarig, de KBO zorgt voor een verjaardagskaart.
Al met al KBO-Westerbeek bruist van activiteiten en vertegenwoordigt daarnaast uw belangen.

FIETSEN EN WANDELEN:

KIENEN:

Tijdens de maanden april t/m oktober wordt er elke woensdagmiddag met een clubje gefietst. U kunt vanaf 13.30 uur op
het Kerkplein gewoon aansluiten. We fietsen in de omgeving
en hier en daar wordt aangelegd voor een kopje koffie etc..
Enkele keren gaan we ook wat verder en langer weg, alles in
goed overleg. Ik zou zeggen Fiets eens mee. Dit jaar zijn we in
de wintermaanden ook gestart met het wandelen i.p.v. het
fietsen. Al met al gezellig en gezond bewegen, buiten in de
natuur. Contactpersoon Ties Voesten en Martien van den
Oever.

M.B.V.O. GYM:
Meer bewegen voor ouderen is het motto van deze club.
Elke donderdagmiddag wordt in de Schans van 13.30—14.30
uur gymnastiek voor ouderen gegeven.
Kom eens kijken, doe eens mee. Contactpersoon Martien van
Hasselt.

