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Inhoudi
Win-Win inleiding
Met het Win-Win project bieden seniorenverenigingen KBO-Brabant, FASv  
en Koepel Gepensioneerden geweldige mogelijkheden voor mbo-studenten  
om werkervaring en contact met ouderen op te doen.  
De lokale seniorenverenigingen in deze catalogus hebben aangegeven dat  
zij graag willen deelnemen aan dit project om zo mbo-studenten een goede  
praktijkervaring of stageplaats te bieden. 

Praktijkervaring opdoen en/of stage

Om een indruk te geven welke vormen van samenwerking er mogelijk zijn tussen  
lokale seniorenverenigingen en mbo-instellingen, noemen wij onder andere: 

• Bezoeken van lokale activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van een les
• Mee (helpen) organiseren van lokale activiteiten of opzetten van een  
 evenement
• Meelopen met vrijwilligers, zoals Wmo-cliëntondersteuners,  
 ouderenadviseurs en woonadviseurs 
• Stageprojecten of -opdrachten
• Praktijkleren per dag(deel) of per periode
• Bezoeken van leerwerkbedrijven door senioren(verenigingen) 

Op de volgende pagina’s van dit document presenteren we de lokale  
seniorenverenigingen van KBO-Brabant, FASv en Koepel Gepensioneerden  
die aangegeven hebben graag deel te nemen aan het Win-Win project. 
We gaan graag in gesprek om te zien hoe we hier samen invulling aan  
kunnen geven.

Ellen Willemsen en Thomas van Kuijk, projectleiders

Contact Win-Win

Ellen Willemsen   Thomas van Kuijk
ewillemsen@kbo-brabant.nl  tvankuijk@kbo-brabant.nl 
(073) 644 40 66  (073) 644 40 66   
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Activiteiten

De Seniorenvereniging Asten & Ommel heeft 
een wandelclub, een fietsclub en zelfs een 
scootmobielclub, met regelmatige uitstapjes. 
De activiteiten worden bezocht door 
gemiddeld ongeveer 25 leden en vinden 
meestal plaats op doordeweekse dagen.

«	Wandelclub
«	Fietsclub
«	Scootmobielclub
«	Maandelijkse spelletjesmiddagen
«	Meezingen met het mannenkoor
«	Wekelijks Ontmoetingspunt
«	Meezingen met het mannenkoor
«	Kerstviering

«	Jaarlijkse ouderenlunch
«	Voor- en najaarsreis
«	Wekelijks samen eten
«	Wekelijks op de woensdag envrijdag  
 middag allerlei creatieve en sportieve  
 activiteiten

Ondersteuning
Binnen de Seniorenvereniging zijn 
vrijwilligers actief die senioren thuis 
helpen met:
«	Administratieve zaken

Seniorenvereniging
Asten & Ommel

«

Aantal leden: ± 1.450

Contactpersoon
Han van der Aart

Locatie   
De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21 
Asten 

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde 
bushalte is 100 meter

Website
kbo-astenommel.nl

Leerwerkbedrijven
Leerwerkbedrijven zijn organisaties die onderdeel uitmaken van grote MBO-instellingen.  
Zij nemen de begeleiding en beoordeling van de studenten voor hun rekening en zij betalen 
ook de eventuele stagevergoedingen uit. De leerwerkbedrijven bieden diensten aan waar 
(ook) andere organisaties zoals KBO-Brabant gebruik van zouden kunnen maken.
 
Zo zijn wij in contact gekomen met een leerwerkbedrijf van het Koning Willem I college,  
die een ICT-helpdesk hebben geopend in de Gemeente Oss met een mooi aanbod voor 
KBO[1]afdelingen. Leden kunnen de ICT-helpdesk bezoeken met allerhande vragen over  
het gebruik van de computer, de mobiele telefoon en het installeren van applicaties.  
De studenten van deze helpdesk zijn zelfs bereid om (op afspraak) uw afdeling voor een 
dagdeel te bezoeken. Hier zijn dan geen kosten aan verbonden.
 

Informatie ICT Helpdesk PCOss
 
Hulp bij uw computer-, laptop-, telefoon-, tablet-, printer- en netwerkproblemen. Onze 
helpdesk is geopend op donderdagen en vrijdagen. Mail ons voor meer informatie.
 
Adres: Euterpelaan 100, Oss
Openingstijden: Donderdag en vrijdag van 8:30 tot 16:30
Emailadres:        kw1-pcoss@hotmail.co
 
 
Aanmelden en informatie
Bent u zelf werkzaam bij een leerwerkbedrijf en heeft u een interessant aanbod voor de 
Afdelingen van KBO-Brabant, dan voegen wij u graag toe aan onze Win – Win catalogus.  
De projectleiders van KBO-Brabant staan u graag te woord. 

Ellen Willemsen   Thomas van Kuijk
ewillemsen@kbo-brabant.nl  tvankuijk@kbo-brabant.nl 
(073) 644 40 66   (073) 644 40 66   

http://kbo-astenommel.nl
mailto:ewillemsen%40kbo-brabant.nl?subject=
mailto:tvankuijk%40kbo-brabant.nl?subject=
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Activiteiten

«	Kienmiddag 1x14 dagen

De activiteiten worden bezocht door 
ongeveer 20 tot 30 leden.
 

Seniorenvereniging
Beers Linden

Aantal leden: ± 200

 Contactpersoon
 Maria van Vugt 

Locatie   
't Trefpunt
Burg vd Braakplein 2   
5437 DA Beers 

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 100 meter

Organiseren, begeleiden en houden van de kienmiddag (waarbij de beoordeling van  
de student niet onder verantwoordelijkheid van de KBO-Begeleider van de student valt.  
De KBO-Begeleider kan een globale reactie geven op de activiteiten van de student).

«

Activiteiten

«	Inloop, viswedstrijd, 
«	fotopuzzelwandeltocht, 
«	fietstocht, 
«	biljarten (dames en heren), 
«	koersbal, 
«	bloemschikken, 
«	kunstlezingen, 
«	excursies, 
«	(educatie)themabijeenkomsten.

De activiteiten worden bezocht door 
ongeveer 30 leden.

Tijdens de (tweewekelijkse) inloop kunnen 
50-plussers (leden en niet-leden) voor allerlei 
vragen terecht zoals digitale hulp maar ook op 
ander gebied, onder het genot van een kopje 
koffie. 
Er is een vaste groep die alleen voor de 
gezelligheid komt. 

In de lente hebben we een grote bijeenkomst 
met een optreden, waarin ook de jubilarissen 
gehuldigd worden en met kerst een 
kerstviering

Seniorenvereniging
Beek en Donk

Aantal leden: ± 700

 Contactpersoon
 Mariëtte Frijters

Locatie   
Ontmoetingscentrum 
Otterweg 27
Beek en Donk 

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 700 meter

Website
seniorenvereniging 
beekendonk.nl

Organiseren, begeleiden en opzetten van bijvoorbeeld Kienen, Vitaliteitsdag, (dag)excursie...

«
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Activiteiten 

De Seniorenvereniging Beuningen hoort bij 
projectpartner FASv. De activiteiten worden 
bezocht door gemiddeld ongeveer 25 leden. 
Iedere ochtend is iedereen welkom in  
Inloophuis De schakel.
«	Diverse taalcursussen; Italiaans, Frans,   
 Engels en Spaans
«	Cursus Bridge
«	Creatieve cursussen zoals: Schilderen
	 Kunstbeschouwing, borduren, quilten en   
 bloemchikken
«	Fotografie club

«	Breiclub
«	Bridge vroeg-op
«	Sportieve activiteiten als: Walking  
 voetbal, Het nieuwe fietsen, Koersbal,
	 Fithockey, Fittafeltennis, Oldstars   
 Tennis, Jeu de Boules, bowlen,   
 biljarten

Ondersteuning
Voor digitale zaken zoals computers, 
laptops, mobiele telefoons, iPads, printers, 
routers kunnen leden terecht bij het 
Digitaal Steunpunt Ouderen. 

Aantal leden: ± 1.650

Contactpersoon
Frans Peperzak

Locatie   
De Leghe Polder  
Schoolstraat 16
Beuningen  

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde 
bushalte is 75 meter

Website
seniorenbeuningen.nl

Seniorenvereniging
Beuningen

KBO-Kring 
Bernheze

Activiteiten

Bij de Afdelingen van de Kring Bernheze 
wordt werkelijk van alles georganiseerd. 
«	Wekelijks onder andere bridgen, biljarten  
 en handwerken. 
«	Regelmatig  ansichtkaarten maken,   
 liederentafel, bingo en jeu de boules 

«	Jaarlijks spetterende sinterklaas-, kerst en  
 nieuwjaarsfestiviteiten. Speciale    
 bijeenkomsten zoals de ‘pronkzitting’   
 (carnaval) en reisjes voor één of enkele   
 dagen

«

Een fijne plek om werkervaring op te doen! Bel voor meer informatie of met een 
concrete vraag. Bij voorkeur studenten die een projectstage aan kunnen. We hebben 
zelf leuke ideeën en staan open voor ideeën van studenten en docenten. 

De Seniorenvereniging Beuningen heeft eerder projecten gedaan met studenten en 
ze zijn erg geïnteresseerd om samen met studenten iets te doen op het gebied van 
ICT, waarbij de afdeling denkt aan een tablet project. 

6 Afdelingen

Aantal leden: ± 3.200

Contactpersoon
Jan van Kessel 

Locatie 
Cultureel centrum de Stuik
Schoolstraat 14
Vorstenbosch
De Afdelingen gebruiken vaak 
andere locaties in de kernen 
van de Gemeente Bernheze

OV    
De Stuik ligt ± 300 meter  
van een bushalte

Website
De Kring heeft geen website. 
Onze Afdelingen wel, 
bijvoorbeeld: senioren- 
kbo-vorstenbosch.nl

«

http://seniorenbeuningen.nl
http://senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Activiteiten

BasBEL (Brede algemene seniorenvereniging 
voor Blaricum, Eemnes en Laren).  
Contacten en gezelligheid zijn erg belangrijk.  
De activiteiten worden bezocht door 
gemiddeld ongeveer 40 leden.
«	Maandelijkse spelletjesborrel
«	Reizen en uitjes
«	Kerstdiner, Paasbrunch en kleinere  
 etentjes
«	Voorlichtingsbijeenkomsten

Ondersteuning
Binnen de Seniorenvereniging zijn meerdere 
vrijwilligers actief met:
«	Administratieve zaken zoals gratis   
 belastingservice
«	Informatie via ledenblad en website
«	Participatie in Adviesraad Sociaal    
 Domein
«	Overleg met gemeente (onder andere   
 over seniorenwoningen) 
«	Deelname in ‘Toegankelijkheidsteam   
 openbare ruimte'

Seniorenvereniging BasBEL
Blaricum, Eemnes en Laren

Mogelijke activiteiten voor studenten
«	Ondersteuning bij organisatie grotere activiteiten (bijv. Paasbrunch, busreis)
«	Opzet gebruik sociale media (met name Facebook en Twitter)

Seniorenvereniging
KBO-Boxtel

Activiteiten

De activiteiten vinden meestal plaats op 
doordeweekse dagen. Het aantal 
deelnemers wisselt per activiteit
«	Biljarten
«	Handwerken
«	Kienen, kaarten en bridgen
«	Uit eten met de KBO
«	Filmmiddagen
«	Schilderen
«	Fietstochten

Ondersteuning
Binnen de Seniorenvereniging zijn meerdere 
vrijwilligers actief met:
«	Administratieve zaken zoals    
 belastingservice
«	Naaidienst
«	Klussendienst
«	PC Ondersteuning
«	In samenwerking met het Hobbycentrum:
 Engelse les en Werken met tablet of iPad 

Mogelijke activiteiten voor studenten 
«	Opzetten wedstrijden (competitie) koersbal
«	Begeleiden kaarten, bridgen, kienen, fietsen 
«	Organiseren bijeenkomsten (Sinterklaas en  
 Kerstmis)
«	Tegengaan van eenzaamheid bij ouderen

«	Meewerken en ondersteunen bij het   
 vieren van 70-jarig jubileum in 2022 
«	We werkten eerder samen met AVANS   
 Hogeschool, Den Bosch, zie ons maandblad  
 OnsBoxtel de uitgaven april, mei en juni/juli 
 2021 op onze website kboboxtel.nl

«

Aantal leden: ± 2.000

Contactpersonen
   Jo de Wilt en  
   Irma Gommers

Locatie   
De meeste activiteiten 
vinden plaats in Gemeen- 
schapshuis De Walnoot
Verder ook activiteiten in 
gemeenschapshuizen De Rots 
en Orion (Lennisheuvel) 

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 1,5 km

Website
kboboxtel.nl 

Aantal leden: ± 200

Contactpersoon
Jan Sanders
jan.sanders@dutch.nl

Locatie 
Diverse locaties.  
Kijk op de website voor  
meer informatie
 
OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 200 à 400 
meter

Website
Basbel.nl

«

http://www.kboboxtel.nl/432620944
http://www.kboboxtel.nl/
https://www.basbel.nl/
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Afdeling
Senioren Cuijk

«

Aantal leden: ± 800

Contactpersoon
Johan van Hoof 

Locatie   
Uitvalsbasis is: 
Ontmoetingscentrum 't Fort
Cantheelen 6-20 
5431 MC Cuijk
Er zijn meerdere locaties

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 100 meter

Website
seniorencuijk.nl

Activiteiten

«	Bridgen
«	Kaarten
«	Dansavond
«	Handwerkclub

De activiteiten worden bezocht door  
gemiddeld 25 leden en vinden meestal 
plaats op doordeweekse dagen.

Ondersteuning
Binnen de Afdeling zijn meerdere 
vrijwilligers actief die senioren thuis 
helpen met:
«	Administratieve zaken
«	ICT groep helpt met technische/  
 digitale vragen
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van huishoudelijke hulp en  
 hulpmiddelen via de gemeente

Activiteiten

Van maandag t/m vrijdag worden er 
dagelijks activiteiten georganiseerd. Deze 
activiteiten zijn ook terug te vinden op onze 
website. 

«	Nordic Walking
«	Bewegen op muziek
«	Koersbal
«	Country & Line dance
«	Zangkoor
«	Kaartmiddagen

«	Yogalessen
«	Fiets- en wandelclub

Ondersteuning
Binnen de Afdeling zijn vrijwilligers  
actief die senioren thuis helpen met:
«	Administratieve zaken
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van hulp  
 via de gemeente
 

Afdeling
KBO DuBOS Den Dungen

«

Aantal leden: ± 625

Contactpersoon
Jan Cooijmans 
(voorzitter)                                                       

Gerard Verhoeven 
(secretaris)

Locatie   
Ontmoetingscentrum 
Litserborg,                             
Litserstraat 2 
5275 BV Den Dungen                                

OV    
Bushalte lijn 156,  
tegenover Litserborg

Website
kbodubos.nl

Mogelijke activiteiten voor studenten
«	Computerlessen (instructies); leren omgaan met computer, laptop of andere    
 communicatiemiddelen.  
«	Helpen bij vormgeven en samenstellen van ons nieuwsblad.

https://www.kbo-cuijknoord.nl/
https://www.kbodubos.nl/


Win-Win 15 iWin-Win 14 i

Ouderenvereniging
Deventer

Activiteiten

«	Voornamelijk excursies
«	Af en toe een lezing

Elke 3 weken is er een activiteit. Er komen 
gemiddeld 25 mensen bij een activiteit.
4 x per jaar geven wij een ledenblad uit.

Ondersteuning
We bieden hulp bij de aangifte 
inkomstenbelasting.

Aantal leden: ± 250

Contactpersoon
Jeanne van Loon

Locatie   
Diverse locaties. Kijk op  
de website voor meer 
informatie

OV    
Via NS Station Deventer

Website
ovdeventer.nl

Mogelijke activiteiten voor studenten
«	Hulp bij het invullen van de aangifte IB
«	Hulp bij het maken van het ledenmagazine
«	Enthousiasmeren en organiseren van uitjes

«

Activiteiten

«	Bingomiddagen
«	Themabijeenkomsten, zoals  
 bijvoorbeeld over cyberveiligheid 
«	Kerstviering een interactieve kerstdag 
 voor de leden, met een bezinnings- 
 moment, een voordracht van gedichten   
 en met een maaltijd

De activiteiten worden bezocht door  
ongeveer 10 tot 30 leden en vinden  
meestal plaats op doordeweekse dagen. 

Ondersteuning
Binnen de Afdeling zijn vrijwilligers  
actief die senioren thuis helpen met:
«	Administratieve zaken
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van hulp  
 via de gemeente
 

Afdeling
Dinteloord

«

Aantal leden: ± 150

Contactpersoon
Rien van Zundert

Locatie   
Westvoorstraat 3 
4671 CC Dinteloord 

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 300 meter

Website
kbo-dinteloord.nl

http://ovdeventer.nl
http://kbo-dinteloord.nl
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Activiteiten

KBO-Dinther is trots op de slogan ‘Actief en 
Veelzijdig’. Bij deze vereniging ligt de focus op 
ontmoeten en het welzijn van senioren tussen 
50 tot 110 jaar. Dat doen we via activiteiten op 
gebied van Sport, Ontspanning, Cultuur en 
Educatie, Zingeving en Belangenbehartiging. 
Een en ander wordt gerealiseerd met inzet van 
circa 75 vrijwilligers en ruim 20 werkgroepen 
en zeer betrokken leden

«	Kaarten en Kienen
«	Wandelen, Nordic Walking en    
 bergwandelen
«	Walking Football
«	Fietsen en duofietsen
«	Koersbal en Jeu de boules
«	Volksdansen en Line dance
«	Zingen (seniorenkoor Cantando)
«	Toneel (toneelgezelschap De Oudere Garde)
«	Dagtochten en meerdaagse reizen
«	Themamiddagen en koffie-ochtenden

«

Afdeling
KBO-Dinther

Aantal leden: ± 630

Contactpersoon
Thea van der Doelen-
Zomers 

Locatie   
Cultureel Centrum Servaes
Raadhuisplein 24
5473GC  Heeswijk-Dinther

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 100 meter

Website
www.kbo-dinther.nl

Mogelijke activiteiten voor studenten 
«	Gastheer/vrouw zijn bij activiteiten. Koffie/ 
 theeschenken, verwelkomen, klaarzetten voor  
 activiteiten. (Dit kan eventueel fulltime.)
«	(Mee) organiseren van grote activiteit. 

«	Helpen bij het opzetten van een creatief   
 café
«	Helpen bij de opstart van een Klusdienst.  
«	Maanblad KBO-Dinther verbeteren.

Afdeling
Erp-Keldonk-Boerdonk

Activiteiten

«	Biljarten
«	Wandelen en fietsen
«	Bridgen, rikken en jokeren
«	Schaken en dammen
«	Handwerken en kienen
«	Ontmoeten op zondag
«	Jeu de boules en koersbal
«	Seniorenkoor
«	Gespreksgroep

Afdeling KBO Erp-Keldonk-Boerdonk 
organiseert wekelijkse, maandelijkse en 
jaarlijks terugkerende activiteiten. Elkaar 
ontmoeten, gezelligheid, zingeving en 
omzien naar elkaar zijn belangrijke 
uitgangspunten. 

De wekelijkse activiteiten worden 
bezocht door ongeveer 10 tot 30 leden.

 

«

Aantal leden: ± 690

Contactpersoon
 Maria van Asseldonk

Locatie   
De meeste activiteiten 
vinden plaats in Sport- en 
Ontmoetingscentrum Ter Aa 
Den Uil 1A  
5469 CG Erp

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 500 meter

Website
kbo-erp-keldonk-boerdonk.nl

Mogelijke activiteiten voor studenten 
«	Omgaan met tablet, mobiel, computer, E-mailen, invullen en versturen van formulieren
«	Organiseren en/of ideeën aandragen voor een activiteit. Te denken valt aan    
 ledenwerving, ontmoeten op zondag, gespreksgroep  
«	Opstarten Walking Sports

https://www.kbo-dinther.nl/
http://kbo-erp-keldonk-boerdonk.nl
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Activiteiten

«	Gezellige wandel en fietsclub
«	Breed cursusaanbod dat weer opgestart   
 moet worden. Onder andere:    
 Smartphone cursus
 Internetbankieren
 Windows 10
 Tablet Cursus

Ondersteuning
Binnen de Seniorenvereniging zijn 
vrijwilligers actief die senioren thuis 
helpen met:
«	Administratieve zaken
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van hulp  
 via de gemeente

Seniorenvereniging
Gemert

Aantal leden: ± 1.000

Contactpersoon
Frans Francissen

Locatie 
Hof van Nazareth
Hof van Nazareth 53
Gemert 

OV 
Afstand tot dichtstbijzijnde 
bus / treinhalte 450 meter 
 
Website
sv-gemert.nl

«

Kring   
Helmond  

«

Activiteiten

«	Creatieve activiteiten
«	Bloemschikken
«	Themabijeenkomsten, zoals  
 bijvoorbeeld over cyberveiligheid 
«	Biljarten
«	Koersbal
«	Rikken
«	Spelletjesmiddag
«	Koffie met een tablet 
«	Seniorengym
«	Wandelen
«	Leeskring

De activiteiten worden bezocht door  
ongeveer 10 tot 30 leden en vinden  
meestal plaats op doordeweekse dagen. 

Ondersteuning
Binnen de Kring zijn vrijwilligers  
actief die senioren thuis helpen met:
«	Administratieve zaken
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van hulp  
 via de gemeente

4 Afdelingen

Aantal leden: ± 2.100

 
 Contactpersoon 
 Hennie de Gooijer

Locatie
Helmondseweg 41 
5735 RA Aarle-Rixtel
Er zijn diverse locaties.  
Kijk op de website voor  
meer informatie 

Website 
kbo-kringhelmond.nl

Ruusbroeclaan 50

http://sv-gemert.nl
https://www.kbo-kringhelmond.nl
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Activiteiten

«	Wandelen
«	Fietsen
«	Yoga
«	Seniorengym
«	Bridge
«	Kaarten
«	Schaken
«	Quiz

De activiteiten worden bezocht door  
gemiddeld 25 leden en vinden meestal 
plaats op doordeweekse dagen.

Ondersteuning
Binnen de Afdeling zijn meerdere 
vrijwilligers actief die senioren thuis 
helpen met:
«	Administratieve zaken
«	ICT groep helpt met technische/  
 digitale vragen
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van huishoudelijke hulp en  
 hulpmiddelen via de gemeente

«

Afdeling
Hoeven

Aantal leden: ± 650

Contactpersoon
Ton Wouters 

Locatie   
Het Punt
De Halderberg 74
Hoeven  

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde  
bus / treinhalte is 250 meter

Website
kbo-hoeven.nl

Activiteiten

De Afdeling Klein Zundert is van alle markten 
thuis. De Afdeling is elke week actief; van 'de 
soos' op maandag (kaarten, biljarten) tot 
koersbal-middagen, Tai Chi en gymnastiek 
activiteiten verderop in de week. Ook 
organiseert de Afdeling computerlessen in 
samenwerking met een bevoegde lerares.

«	Soos, kaarten en biljarten
«	Koersbal
«	Tai Chi
«	Seniorengym
«	Computerlessen

Afdeling
Klein Zundert

De activiteiten worden bezocht door 
ongeveer 10 tot 30 leden en vinden 
meestal plaats op doordeweekse dagen. 

Ondersteuning
Binnen de Afdeling zijn vrijwilligers actief 
die senioren thuis helpen met:
«	Administratieve zaken
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van huishoudelijke hulp en  
 hulpmiddelen via de gemeente

«

Aantal leden: ± 280

Contactpersoon
Jos Hereijgers

Locatie   
Ouderencentrum  
Levenslust  
Kleinzundertseweg 60
Zundert 

OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde 
bus / treinhalte is 400 meter

Website
kbo-kl-zundert.nl

http://kbo-hoeven.nl
http://kbo-kl-zundert.nl
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Seniorenvereniging 
Markelo

Activiteiten

«	Bingo
«	Muziekmiddagen
«	Voorlichting over diverse onderwerpen
«	Nieuwjaarsreceptie
«	Kerstbijeenkomst
«	Koren en bands

De activiteiten worden bezocht door 
ongeveer 65 leden.
 

Ondersteuning
Binnen de Seniorenvereniging zijn 
vrijwilligers actief die senioren thuis 
helpen met:
«	Administratieve zaken
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van hulp  
 via de gemeente

Aantal leden: ± 185

Contactpersoon
Jan Haas

Locatie 
Woonzorgcentrum 
Anholtskamp
Koekoekslaan 84-166  
7475 CP Markelo  
 
OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde 
bus / treinhalte is 500 meter

Website
We hebben nog geen 
website. Bel voor meer 
informatie:
0547 - 362063

Mogelijke activiteiten voor studenten 
«	We laten ons graag verrassen!

«

Activiteiten

De activiteiten vinden plaats op 
doordeweekse dagen
«	Bingo, rikken, bridgen
«	Filmmiddagen
«	Fietstochten
«	Wandelen
«	Themabijeenkomsten
«	Inloop vrijdagmiddag
«	Bewegen voor ouderen en Stay fit
«	Nordic Walking

Ondersteuning
Binnen de Seniorenvereniging zijn 
vrijwilligers onder andere actief als:
«	Belastinginvuller
«	Ouderenadviseur
«	Cliëntondersteuner
«	Administratieve hulp
«	AGastheer/-vrouw bij De ontmoeting
 

Afdeling
KBO Sint-Michielsgestel

«

Aantal leden: ± 750

Contactpersoon
Toon van den Berg

Locatie   
De Ontmoeting 
Nieuwstraat 50b
5271 AE Sint-Michielsgestel
                                
OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde 
bus / treinhalte is 100 meter

Website
kbo-afdeling-sint-
michielsgestel.nl

Mogelijke activiteiten voor studenten
«	Organisatie Vitaliteitsdagen 
«	Mede organiseren 60-jarig jubileum in  
 oktober 2022

«	Opzetten en ugeven van cursus tablet/iPad
«	Opzetten en mede organiseren lunches   
 voor eenzame ouderen

http://www.kbo-afdeling-sint-michielsgestel.nl/maandagenda.html
http://www.kbo-afdeling-sint-michielsgestel.nl/maandagenda.html
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Afdeling 
Waalwijk

Activiteiten

«	Wandelen
«	Fietsen
«	Bijna maandelijks themamiddagen over   
 maatschappelijke onderwerpen
«	Bingo met een muzikaal tintje 
«	Feesten (6 keer per jaar)
«	Line dancing

De activiteiten worden bezocht door 
ongeveer 25 leden en vinden meestal plaats 
op doordeweekse dagen.
 

Ondersteuning
Binnen de Afdeling zijn vrijwilligers actief 
die senioren thuis helpen met:
«	Administratieve zaken
«	Zorgvragen
«	Woonvragen
«	Aanvragen van huishoudelijke hulp en  
 hulpmiddelen via de gemeente

«

Aantal leden: ± 1.420

Contactpersoon
Ad van Hamond 

Locatie    
Diverse locaties. 
Kijk op de website of bel  
KBO-Brabant voor meer 
informatie (073) 644 40 66

OV    
Goede sneldienstverbinding 
met de bus vanaf Tilburg CS

Website
kbowaalwijk.nl

Activiteiten

Wekelijkse activiteiten: 
«	Ontspannende activiteiten zoals    
 Zangkoor; Sjoelen; Schilderen/tekenen
«	Kookclub (elke 14 dagen); 
«	Sportieve activiteiten zoals:
 Fitness; Koersbal; Jeu de boules;  
 Fietsen (in de zomer);  
 Meer bewegen voor ouderen;
Periodieke activiteiten: 
«	Bingo; rikken en jokeren;    

«	informatiemiddagen; 
«	kerstviering; jaarlijks uitstapje.

Gemiddeld komen 50 bezoekers naar de 
acriviteiten. Wij merken dat jongere senioren 
behoefte hebben aan andere activiteiten

Ondersteuning
Belangenbehartiging: Onafhankelijke 
cliëntondersteuning; Belastinginvulling, 
activiteiten van VOA’s en thuisadministratie.
 

Senioren Vereniging 
Waspik

«

Aantal leden: ± 460

Contactpersoon
Ineke Ruygt

Locatie   
S.C.C. Den Bolder
Schoolstraat 19
5165 TR  Waspik
                                
OV    
Afstand tot dichtstbijzijnde 
bus / treinhalte is 200 meter

Website
Seniorenverenigingwaspik.nl

Mogelijke vraag voor studenten
Onderzoek naar de coördinatie en organisatie 
van een aantal gezamenlijke activiteiten 
binnen onze gemeenschap. Initiatieven vanuit 
de gemeente Waalwijk, Contour de Twern, 

Wonen met gemak, Sociaal Contact Waspik, 
de Zonnebloem, Vrouwen van nu etc. meer op 
elkaar afstemmen. En hoe kan Senioren 
Verenging Waspik zich met al deze 
gezamenlijke activiteiten profileren.

http://kbowaalwijk.nl/
http://www.kbo-afdeling-sint-michielsgestel.nl/maandagenda.html
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We wensen u  
mooie ontmoetingen!

Meer weten?

KBO-Brabant.nl/win-win/

i

https://www.kbo-brabant.nl/win-win/

