Katholieke Bond van Ouderen
Afdeling Etten
Jaarverslag 2014 Katholieke Bond van Ouderen Etten
Per 31 december 2014 telde onze afdeling 1271 leden. waarvan 32 gastleden , 22 leden zijn
overleden,7 zijn er verhuisd en 64 hebben hun lidmaatschap opgezegd. Gelukkig konden we
108 nieuwe leden begroeten.
( ter vergl. 31 dec. 2012 1276 leden inclusief 22 gastleden, 31 dec. 2013 1255 leden inclusief
25 gastleden conclusie : aan de terugloop is een voorzichtig halt toegeroepen)
Het bestuur was als volgt samengesteld:Tot aan de jaarvergadering van 9 maart
Voorzitter Harrie Dirkx
Vice-voorzitter Nel Houtepen.
Secretaris
Peter Schellens
2e Secretaris Theo van der Griend, tevens
onze huisfotograaf
Penningmeester Martien van Peer
2e Penningmeester Piet van den Wijngaard
Bestuurslid
Nel Bastiaansen, doet het ziekenbezoek,verder verzorgt ze de condoleance
en jubilea en ook niet onbelangrijk : in de meeste gevallen is zij degene die( met beperkte
financiële middelen)invulling geeft aan de cabaretmiddag, maar ook aan het gedeelte na de
pauze bij de kerst- en paasviering.
De heer Dirkx en de dames Bastiaansen en Houtepen zijn aftredend en herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid ( u hebt al kennis met haar gemaakt als u onze website bezoekt die zij
heeft gemaakt en onderhoudt) wordt voorgesteld mevr. Ria Trouw
Ledenadministrateur en ledenwerver: Joseph Krol. Alle opzeggingen, melding van
overlijden of verhuizing rechtstreeks aan hem doorgeven. Zijn telefoonnummer en emailadres in het infoboekje (076 5016368 jjp.krol@ziggo.nl )
Wim van Brink is degene die het vaandel van de KBO plaatst bij overlijden en jubilea.
Rien van Halteren is zijn vervanger.
Het Infoblad kende in 2014 4 uitgaven . Speciale aandacht was er in deze uitgaven voor het
bewustwordingsproces dat onze ouderen steeds ouder worden en zich dus dienen te oriënteren
of hun woning en woonomgeving daarvoor nog wel geschikt is. Daarnaast was een groot
aantal artikelen gewijd aan de wijzigingen in de zorgen en de WMO.
Ons blad heeft sinds kort een professionele supervisor in de persoon van de heer Rob
Schrauwen. Hij zorgt voor de lay out en dat dus ook de teksten typografisch de toets der
kritiek kunnen doorstaan. Tevens onderhoudt hij het contact met de drukker. Huub Vervest
neemt een aantal artikelen en interviews voor zijn rekening. Dankzij de inspanningen van de
heer Piet van den Wijngaard is het infoblad nagenoeg kostendekkend.
Rien van Halteren is ook de man die leiding geeft aan een aantal vrijwilligers die 11 X per
jaar ONS en infoboekjes tellen en klaarleggen voor de bodes. Hij zorgt ervoor, samen met
René Nieuwlaat, dat de bodes de mutaties doorkrijgen en regelt vervanging bij ziekte en
vakantie.

ONS ,infoblad en eventuele inlegvellen worden ingestoken, geteld en klaargelegd door Toos
Voetee, Jo van Halteren, Jan Rompa, Wim Hopstaken, Rinus van de Zande, Rien van
Halteren, René Nieuwlaat en Theo van der Griend.
Bodes: Op dit moment hebben wij de hulp van 26 bodes die 11 keer per jaar ervoor zorgen
dat u Ons en het infoblad in de bus krijgt
Een extra woord van dank voor deze mensen is o.i. wel op zijn plaats.
Ouderenadviseurs: Nel Bastiaansen, Doortje Nooijens, Martin Monden, Flip Bouwmeester
en Piet de Regt.
Belastinginvulhulpen: de dames Corine Baarendse, Naantje Rokx en de heren Martin
Monden, Piet Broos en Jan Wiegers
Hun telefoonnummers en e-mailadressen staan standaard afgedrukt in ons infoblad.
Lid van het Kringbestuur Pannenhoef namens KBO Etten was ( 12 jaar) de heer Piet
Broos
Pastor Piet de Leeuw gaat voor in de paas- en kerstviering.
Voorzitter van het GOOB :Harrie Dirkx die tevens in de gebruikersraad zitting heeft.
Voorzitter van de gebruikersraad: Rien van Halteren.
De vertegenwoordiger in de seniorenraad was in 2014 :Piet van de Wijngaard en na de
jaarvergadering van 2014 Cees Musters
Vanwege ziekte van Cees Musters neemt Piet van de Wijngaard deze taak voorlopig over.
De nieuwe website voor de KBO Etten is gemaakt en wordt onderhouden door Ria Trouw .
Zij heeft het werk overgenomen van Martien Aarden die jarenlang dit werk heeft gedaan.
Waarvoor dank.
Theo van der Griend zorgt voor de vele foto’s die op onze website staan en die ook dit jaar
weer tijdens de pauze van de vergadering worden geprojecteerd.
Daarnaast is Piet Broos de man die er ook in 2014 weer voor zorgde dat relevantie
informatie over de KBO in De Bode kwam.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2014 ,steeds op de eerste vrijdagochtend van de maand, 11 maal
vergaderd in De Appelgaarde.
Verder heeft een aantal vertegenwoordigers van het bestuur de kringraadvergaderingen van
kring Pannenhoef bijgewoond.
In 2014 is regelmatig overleg gepleegd met de wijkverenigingen over de ontwikkelingen
omtrent de WMO, de wijkteams en zijn de mogelijkheden onderzocht die in de toekomst
kunnen leiden tot verdere vormen van samenwerking. Samen hebben we ook enkele malen
gesproken met wethouder J.P. Schouw over het uitblijven van een goede communicatie naar
de ouderen van Etten-Leur.

Veel gesprekken zijn ook gevoerd met KBO Leur. Er is sprake van een groeiende
samenwerking. De reizen worden bv. al samen georganiseerd. Ook trekken we samen een lijn
naar KBO- Brabant over de hoogte van de afdracht van de ledencontributie.
Tijdens de jaarvergadering van 10 maart 2014 is besloten om deel te gaan uitmaken van het
samenwerkingsverband, dat na gereedkomen van De Linde, zorgt gaat dragen voor de
exploitatie van De Linde.

Contributie.
De contributie bedroeg in 2014 € 20 per jaar per lid waarvan wij voor het jaar 2014 €11.93
moesten afdragen aan KBO-Brabant . Kwam uit op een totaal van € 12.074,11
In de ledenvergadering van 10 maart 2014 is afgesproken, dat de contributie met € 2,-- per lid
zal worden verhoogd als gevolg van onze bijdrage aan de renovatie en uitbreiding van De
Linde. De ingangsdatum van deze verhoging is nog ter nadere bespreking.

Speciale bijeenkomsten:
10 maart jaarvergadering. 186 leden aanwezig
Begroting voor 2014 werd goedgekeurd
Verkiezing bestuursleden: de heren Van Peer en Van der Minnen waren periodiek aftredend.
De heer Van Peer was herkiesbaar en werd herkozen. De heer Van der Minnen was niet
herkiesbaar. Er werd op gepaste wijze afscheid van hem genomen. In zijn plaats werd door de
ALV in het bestuur gekozen de heer Piet van den Wijngaard : 2e penningmeester en de man
die sponsoren voor de fietsdriedaagse en de advertenties voor het infoblad binnen gaat halen.
Er werd in aanwezigheid van wethouder Van Hal middels een powerpointpresentatie
uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen en plannen rond De Appelgaard
Tijdens deze vergadering treden Harry Hendriks en Desiree van Warmerdam op. Het deel na
de pauze wordt verzorgd door zangeres Cecile Creusen en pianiste Cristina Kristof. Zij
brengen bekende aria’s uit opera’s en operettes ten gehore.
4 april was er de vergadering met de besturen van de activiteitengroepen
Naast de gebruikelijke financiële verantwoording was er nodige aandacht voor de
ontwikkelingen rond een nieuwe huisvesting/aanpassing van De Appelgaarde
14 april paasviering 208 bezoekers
Na de pauze de toneelgroep Spelen met de Tijd uit Rijsbergen. Liedjes en sketches vaak in het
dialect.
26 april vond de traditionele Oranjebingo plaats . Aantal belangstellenden hiervoor :
95 personen
7 mei de bedevaart naar Meersel Dreef (ongeveer 150 KBO-leden van Etten-Leur
daarnaast leden van KBO Liesbos , KBO Leur en KBO Den Hout)

Mogelijke organisatorische problemen worden( zoals altijd) ter plekke bekwaam opgelost
door Nel Houtepen en Theo van der Griend. Pastor Piet de Leeuw ging voor in de dienst.
Marcando verzorgde de gezangen.
Bedevaart Zegge
Enkele tientallen leden van KBO-Etten namen deel aan de bedevaart naar Zegge
georganiseerd door Kring Pannenhoef

4-5-6 augustus waren er circa 180 deelnemers voor de 20e keer fietsdriedaagse
Een en ander werd in een viertal vergaderingen voorbereid door het fietsdriedaagse comité
bestaande uit de dames Bastiaansen, Houtepen en de heren Van Peer, Van den Wijngaard ,
Van der Griend,Schellens uit het KBO-bestuur en de heren Van Egmond, A. van der Griend
en Verheijen. Alles onder bekwame leiding van Gerard Fransen. Tijdens de extra feestelijke
bijeenkomst, omdat het de 20e fietsdriedaagse was , nam Gerard afscheid . Hij werd
opgevolgd door Nico Geers De man die ook de fietstochten op woensdagmiddag voor zijn
rekening neemt, samen met zijn rechterhand en fotograaf Hans van Berkel.

13 oktober Cabaretmiddag. Aantal bezoekers 255
Voor de pauze werd door een tweetal medewerkster van de gemeente ingegaan op de WMOproblematiek die op ons af gaat komen. De nieuwe website van KBO-Etten werd
gepresenteerd .
Na de pauze een geslaagd optreden van Van Zolder cabaretgezelschap onder de, muzikale
leiding van Theo Wouters
1 december de St-Nicolaasbingo. 125 bezoekers
5 dec. bodevergadering
Aan de orde kwamen: communicatie, WMO, werkwijze LEAweb. Naast kaarten voor de
seniorenexpo en een kleine surprise, werden de financiën geregeld.
12 december: eindejaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers ( met partner) die de diverse
activiteiten organiseren . Hierbij ook de VOA’s en belastinginvulhulpen.
Van 17.00 uur tot 20.00 uur in aanwezigheid van het voltallig bestuur.
Circa 80 personen kregen na de koffie, het dankwoord van voorzitter Harrie waarin hun
geweldige inzet werd gememoreerd, een drankje en daarna kon er worden genoten opnieuw
met drankjes van een voortreffelijk buffet. Speciaal woord van dank voor de heer Piet
Bastiaansen en echtgenote. Een troubadour zwierf door de verschillende ruimtes en zorgde
voor de nodige muzikale klanken. Bijeenkomst werd bijzonder geapprecieerd door de
vrijwilligers.
15 december kerstviering ( 388 belangstellenden) collecte voor Wens Ambulance
(Opbrengst circa € 380)
Na de pauze een optreden van The Inspirational Community Gospel Choir
Gezien het groot aantal aanwezigen en hun reacties na afloop :Een schot in de roos

Hieronder kort enige zaken met betrekking tot de activiteitenverenigingen
voor zover uw secretaris daarvan bericht mocht ontvangen.
De vermelde e-mailadressen voor inlichtingen/aanmelding.
Bingo
In 2014 11 X bingo gespeeld in De Appelgaarde op de eerste maandag van de maand met
gemiddeld circa 70 bezoekers en 2 X in de Nieuwe Nobelaer
( tvandergriend@live.nl )
Biljarten
De BVO ,Biljartclub Voor Ouderen, telt momenteel 34 leden . Er wordt elke middag gebiljart.
De leden spelen onderling competitie en ook met 6 teams van 5 personen in regioverband. In
de regio spelen 32 teams uit 7 verenigingen.
In 2014 werd opnieuw deelgenomen aan toernooien in Bosschenhoofd, Standdaarbuiten
,Vianden ( Breda) en De Vlieren ( Breda) waar Ger Kunne de beste was van 88 deelnemers.
Inlichtingen Dick Appeldooren ( dick.appeldooren@online.nl )
Gespreksmiddagen
12 deelnemers die elke 2e maandagmiddag van de maand ( in september t/m mei)
bijeenkomen om te praten over actuele zaken of over een onderwerp dat een van de
deelnemers na aan het hart ligt. Deze middagen zijn zeer interessant en het is zeker de moeite
waard om hier aan deel te nemen. Piet Broos en Doortje Nooijens leiden deze
bijeenkomsten.
Het jaar wordt afgesloten met een uitstapje. In 2014 was dat een geslaagd bezoek aan het
Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert.
( broospj@xs4all.nl )
Klaverjassen P.I.T. ( afEtman@gmail.com )
36 leden klaverjassen wekelijks op woensdag vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur
Handwerken Ria Maas ( riamaas@ziggo.nl )
Dinsdagmiddag circa 16 dames
Jeu de Boules
De Jeu de Boules-club speelt op vrijdagmiddag op de baan bij De Appelgaarde. Leidster
Cisca Blom 12 enthousiaste leden gooien van begin april tot november gezellig een balletje.
In de winter wordt er op de baan in De Kloostergaarde gespeeld. Contributie € 15 per jaar
Eeenmaal per jaar een uitje . In 2014 naar Hof van Overveld in Prinsenbeek na een partijtje
jeu de boules een Brabantse koffietafel.
( ciskablom@hetnet.nl )
Bridge
In 1994 begonnen met 14 leden nu 140 .Er wordt gespeeld op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend en op donderdagavond. Daarnaast is er de kerstbridgedrive ( 96
personen)en de fietsbridgedrive in 2014 (92 deelnemers).
Bestuurswissel: Joseph Krol en Gonny van Poppel zijn opgevolgd door rtesp. Piet van den
Wijngaard en Nellie Rasenberg. Secretariaat Mariolein Koevoets.
( gemak@ziggo.nl )

Koersbal
De koersbalclub telt 44 leden die op maandagmorgen en vrijdagmiddag in De Gong spelen
.twee keer per maand wordt er aan regiowedstrijden deelgenomen. 3 leden hebben de leiding
op zich genomen om de regiocompetitie met 5 andere clubs voort te zetten. Ook in 2014 werd
er weer een groot koersbaltoernooi georganiseerd in de Nieuwe Nobelaer
Daarnaast dient vermeld dat deze bloeiende vereniging een aantal vrijwilligers heeft waar
altijd een beroep op kan worden gedaan In de maanden maart en april zijn een aantal van de
leden beschikbaar om de kinderen van De gong te leren koersballen
( a-suijkerbuijk@live.nl )
Line-Dance.
Op maandagmorgen, en donderdagmiddag zijn er totaal 31 leden actief in De Appelgaarde..
Nieuwe leden altijd welkom.
(kbaremans@casema.nl )
Rikken
Op dinsdagmiddag wordt er in De Appelgaarde gekaart: 60 tot 70 belangstellenden. In 2014
tweemaal een gehele dag rikken. Circa 120 personen aanwezig. In juni,juli en augustus ligt de
competitie stil en is er gelegenheid tot vrij kaarten. Organisatie: Jan Maas ,Kees Broks, Liza
Aarts en Rien van Halteren. ( j.maasleden@ziggo.nl )
Sjoelen
Op donderdagmiddag spelen 30 enthousiaste sjoelers. In leeftijd variërend van 60 tot …..
In drieklassen wordt er gespeeld, Eenmaal per jaar na de jaarlijkse ledenvergadering
feestelijke prijsuitreiking compleet met drankje en hapje. Uitslagen in De Bode In 2014 het
30-jarig bestaan gevierd met een hilarische sjoelmiddag en een heerlijk buffet.
Organisatie: Mien Oomen, Wim Vervaart, Willie Joosen en Corrie Groenhuis.
( rienvanhalteren@hetnet.nl )
Tafeltennis
De tafeltennisclub 18 fanatieke 55-plussers van alle gezindten die op woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur spelen in De Appelgaarde. 8 leden spelen ook nog mee in een WestBrabantse competitie..
Nieuwe leden: inlichtingen b.sluyterdezwaan@casema.nl
Nazorg
Bestuurslid Nel Bastiaansen legt namens het bestuur een bezoek af bij nabestaanden.
Marcando
Het ouderenkoor Marcando o.l.v. dirigent Mevr. Carla van Gils telt 20 leden. Het koor
repeteert op woensdagmorgen in De Appelgaarde van 10.30 tot 11.30 uur Het verzorgt de
diensten van de KBO en tijdens de bedevaart naar Meersel Dreef. ( jpijs1937@hetnet.nl )
Orkest Pro Musica
Contactpersoon de heer Frans Aarts fransaarts43@hotmail.com
Fietsclubs
Woensdagmiddagclub goed bezocht tussen de 10 en 40 deelnemers die in de loop van het
jaar alle gerenommeerde cafés in West –Brabant als halteplaats hebben bezocht .Op de laatste
woensdag van augustus de picknickfietstocht met 34 deelnemers .
. ( nicogeers@ziggo.nl )

Voor mensen die niet te snel en niet te ver willen bestaat de mogelijkheid om op
vrijdagmiddag te fietsen ( van april tot november) 15 tot 20 deelnemers worden o.l.v. Rien
van Halteren en zijn medebegeleiders ( Jo van Halteren en Adrie de Graaf steeds weer naar
fraaie plaatsen gevoerd waar de meesten nog niet geweestzijn.. ( rienvanhalteren@hetnet.nl )
Spellenmiddag
Is een groot woord : er worden maar twee spellen gespeeld nl. jokeren en rummycubben.
Ongeveer 20 dames bezoeken de spelmiddag op maandagmiddag vanaf 13.15 uur. Er wordt in
competitieverband gejokerd. Een en ander wordt keurig geregistreerd. Van de inleg(€0.50)
worden wat prijsjes gekocht die , meestal in juli , op een gezellige middag worden uitgereikt.
Een deelis gereserveerd voor de viering van het 15-jarig bestaan in 2015
rienvanhalteren@hetnet.nl )
Nordic Walking
Vertrek elke zaterdagmorgen om 9.00 uur met circa 13 personen vanaf de parkeerplaats “De
Peer”bij het Liesbos. We lopen ongeveer 1 uur. In 2014 samen een etentje bij de Japanner op
de Galderse weg in Breda .
Er is altijd plaats voor nieuwe leden.
Inlichtingen: Riet Feskens( 076 5012132) Jopie Menheere ( 076 5034774)
Reizen
De reiscommissie bestaande uit Mevr.Nel Houtepen, en de heren Jack Melisse, Harrie Dirkx
en Martien van Peer organiseerde in 2014:
30 april Keukenhof met 55 personen
19 juni 10-daagse reis naar Italië met 38 deelnemers.
26 augustus ( i.s.m. Leur) Volendam 2 bussen , 100 personen
17 september (i.s.m. Leur Museumplusbus Van Goghmuseum Amsterdam 48 personen
27 november ( i.s.m. Leur) Rolleres-uit-bus Intratuin 26 personen
.( dirkx0@gmail.com )
Leesclub
Telt momenteel 11 leden, bestaat 5 jaar en het enthousiasme is nog steeds niet afgenomen.
Om de 6 weken komt men op maandagmorgen bijeen in De Appelgaarde van september tot
mei om een boek te bespreken dat in de literaire actualiteit staat. In 2014 een gezamenlijk
uitstapje naar Ben Bosch met een bezoek aan het Jeroen Boschhuis.
Inlichtingen Jopie Menheere. (076 5034774 jmenheere@hotmail.com )

Door al deze activiteitenclubs wordt frequent gebruik gemaakt van De Appelgaarde en in de
toekomst van de vergrote ruimte in De Linde .Met de bestuursvergaderingen en incidentele
vergaderingen ( met KBO Leur bv,.BOVO) komen we al snel uit op 75 bijeenkomsten per
maand.

