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‘D
e maand december 
strompelt naar zijn 
einde. De dagen 
blijven kort, donker 
en somber. Het is aan 

eenieder om voldoende energie op te 
bouwen voor de zonnige maanden die 
komen gaan. De dagen gaan weer lengen 
en we kijken uit naar een nieuw begin in 
2023. 

2022 is bijna vervlogen

2023 staat al reeds voor de deur

Een nieuw jaar met nieuwe dromen

Alles krijgt een nieuwe kleur

Veel geluk en vrede

Veel liefde voor elkaar

Aandacht voor de naaste

Het wordt een prachtig jaar!

Nieuwjaarswens
Door Bert Meijer

Ik wil alle vrijwilligers bedanken die zich in 2022 
massaal hebben ingezet voor de KBO vereniging 
Oirschot. Ik ben apentrots op jullie.

inhoud

nieuwsbrief

Van onze voorzitter

»

We hebben een nieuwe website
Door Simon van de Steen en Leo van Loon

‘V
anaf vrijdag 9 december is onze nieuwe 
website “on line”. Het was al sinds lang een 
wens van zowel ons digitaal centrum als van 
het bestuur om een nieuwe moderne website 
te realiseren.  Deze is gerealiseerd door 

onze collega’s van het digitaal centrum t.w. Gert de Groot met 
assistentie van Bas Hegeman en Herman Slegt. Speciaal dank 
aan Gert die toch de kartrekker was en het grootste deel van  
het werk heeft uitgevoerd. Heel veel dank hiervoor. Ook willen 
we Leon van Roosmalen van Fotogroep Oirschot bedanken voor 
zijn advies en hulp.’



kbo - oirschot2

Ook voor het Bestuur geldt dat we de 
mouwen in 2023 kunnen opstropen. 

 op 6 januari hebben we al de 
Nieuwjaarsreceptie;

 op 16 januari hebben we samen met 
de Kring een gesprek met wethouder 
Sociaal Beleid van de Gemeente 
Oirschot, Corine van Overdijk.  
Het is een wederzijds aftasten waar  
we als grootste belangenvereniging 
voor Ouderen in Oirschot met meer  
dan 1100 leden elkaar kunnen vinden 
en helpen op het gebied van Wonen, 
Zorg en Welzijn;

 op 6 februari staat de Algemene Leden 
Vergadering gepland.

 wij pakken de handschoen op om 
middels een enquête antwoorden te 
krijgen op de belangrijkste vragen die 
bij ouderen leven;

 voorts gaan we door met vernieuwende 
activiteiten.

NIEUWJAARSWENS
 Ik wens eenieder een jaar vol  

vreugde en zonneschijn

Een jaar waarin verdriet en zorgen  

twee vreemden zijn.

Een jaar waarin vrienden komen en  

nooit gaan

En waarin geen plaats is voor een traan!

Ik wens je mooie en gelukkige  

feestdagen toe.

Een gelukkig en gezond 2023!’   
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colofon
vervolg Van onze voorzitter

DECEMBER
Piet van den Akker

      Maand van marsepein en chocola,

      Roetveegpieten en cadeautjes,

      Schimmels, mijters, winterpeen,

      Van suikergoed en pepernoten,

      Maand van pieken en van ballen,

      Sterren, herders, engelenkoren,

      Van kaarsen, lichtjes en advent,

         Een kindje in een stal geboren,

         Maand van de allerlaatste dagen,

         Van Oliebollen, appelflappen,

         Van poedersuiker en goede wensen,

         Van voornemens en vuurwerkklappen,

         Van stille nacht, naar gelukkig nieuwjaar,

         Van de maan schijnt door de bomen, 

“December”

Maand waar alles wel ...,

Tezamen lijkt te komen.
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GEVANGEN
Jacques van de Ven

Ik heb een vink gevangen, 

haar zang was toch zo mooi.

Ik heb haar opgesloten 

in een vergulde kooi.

Ik heb haar wol gegeven

al van het zachtste schaap.

En nog valt op een stokje

mijn vinkje vaak in slaap.

Ik heb haar wijn gegeven

voor water in de plaats.

Mijn vink wordt er niet vrolijk van

verdrietig lijkt ze haast.

Ik heb haar zaad gegeven

al van het beste soort.

Maar sinds ik haar gekooid heb 

heb ik niets meer gehoord.

Ik heb mijn kooi geopend 

want zo ging het niet goed.

En zingend vloog mijn vinkje

de vrijheid tegemoet.

Kerstmis 2022 en 
Nieuwjaar 2023
Door pastoor Felie Spooren

‘Beste leden van de K.B.O.,
De feestdagen rondom Kerstmis, Oud en Nieuw 
nodigen velen uit om vooruit te kijken en terug te 
blikken. ‘

‘E
r zijn legio jaarover zichten die via de media  
tot ons komen. Dit op allerlei gebieden, politiek, 
economisch, sportief, muzikaal, enz. Op grond 
van persoonlijke interesses zal de een meer 
belangstelling hebben voor de Top 2000 en de 

ander zal stil staan bij de sportieve prestaties van het Nederlands 
Elftal bij de Wereldkampioenschappen voetbal.

Het jaar 2022 is zonder meer getekend door de oorlog die Poetin 
en de zijnen hebben ontketend in de Oekraïne. Het zinloze en 
het brute van dit oorlogsgeweld heeft ook dichtbij huis allerlei 
trieste gevolgen. De opeenstapeling van vele soorten van crises 
maakt dat mensen zich onzeker en wanhopig voelen als het gaat 
over de toekomst. Dit alles kan duidelijk tot gevolg hebben dat 
persoonlijke problemen je boven het hoofd groeien.

In deze tijd van verwarrende onzekerheden vieren we de 
feestdagen. De een kijkt naar deze dagen uit, de ander zou ze  
het liefste willen overslaan. Mensen omringen zich in deze 
periode van het jaar met het licht. Juist in donkere tijden is er 
zo’n behoefte aan het licht van verbondenheid, betrokkenheid  
en meeleven. Kunnen we naast alle gezelligheidselementen  
(die er natuurlijk mogen zijn)ook de gelovige wijze van de viering 
van Kerstmis beleven? God vond de wereld zo de moeite waard dat 
Hij ons Zijn Zoon heeft gegeven. Het kwetsbare Kerstkind in de 
kribbe wil ook ons persoonlijk aanraken met Zijn geloof, hoop en 
liefde. Zijn menswording nodigt ons uit om te groeien als mensen 
die er voor elkaar willen zijn. Zijn Licht nodigt ons uit zelf 
lichtdrager te zijn. Juist in moeilijke tijden zijn kleine gebaren 
van aandacht en meeleven zo belangrijk.

Dank aan het bestuur en de commissies van de KBO die zich 
inzetten voor het welzijn van onze leden.

Voor hen die het moeilijk hebben: sterkte met alles! Moge het 
Licht van het Kerstkind u allen verlichten! Voor u en uw naasten: 
zalig Kerstmis, gezegend 2023! Alle goeds!’   
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‘H
ij herinnert zich 
dat vroeger, toen 
hij bij de boerderij 
veel landerijen 
moest bewerken 

de tijd toen van geen belang was. Zoals 
iedereen nam hij toen ruim de tijd om 
een praatje te maken tijdens het werk, 
een sigaretje of sigaar roken, en op z’n tijd 
een “tas” koffie met een snee peperkoek. 
Hij nam toen ook de tijd om te buurten 
met de buren, familie of bekenden, en bij 
lichamelijke of geestelijke nood bood hij 
natuurlijk aan om hen bij te staan bij de 
werkzaamheden. 

Hij ziet om zich heen dat intussen die 
tijd allang achterhaald is en dat er van 
een ruime tijd nemen voor elkaar bijna 
geen sprake meer is. Vroeger kon men 
geld verdienen door tijd vrij te maken 
voor de ander, en die als tegenprestatie 
een dienst gunde waar jij dan behoefte 
aan had. Dat ging dan bijna altijd met 
gesloten portemonnee. Hij weet intussen 
dat tegenwoordig tijd geld kost, en alles 
op prestatie geschoeid is. Hij maakt het 
dagelijks mee dat de verzorgster die hem 
komt verzorgen daar maar een beperkte 
tijd voor hem mag nemen, en dat er bijna 
geen tijd is voor het aanhoren van zijn 
steeds meer opspelende lichamelijke 
klachten. Nee, daarvoor moet hij dan 
zijn aan het centrale loket zijn in de hal, 

maar daar zitten al vroeg bewoners bij 
elkaar die graag klachten aanhoren dus 
duidelijk een plaats waar de privacy ver 
te zoeken is, dus als dat nodig is gaat hij 
daar zo vroeg mogelijk naar toe. Zijn 
vrouw is al enige jaren niet meer onder 
ons, en de kinderen wonen te ver weg 
om bijstand en mantelzorg aan hem te 
geven waarop hij na enig aandringen 
in aanmerking kwam op een kamer in 
het verzorgingshuis waar hij zich een 
thuisgevoel heeft aangemeten met zijn 
oude eethoek, zijn iets te ruim geworden 
”opa stoel” en de wandklok die zijn 
”Tijdkompas” is geworden, samen met wat 
oude foto’s. 

De kinderen moesten vanwege hun 
werkplek, waarbij ze een topsalaris 
konden verdienen naar een andere 
provincie verhuizen, en daar dan hun 
partners ontmoet hebben die ook “tijd is 
geld” als lijfspreuk hebben aangemeten, 
hetgeen wil zeggen dat ze geen tijd 
meer(willen) investeren aan het “tijd 
kostende” bezoekje aan een oude vader 
die vroeger vaak de klok rond heeft 
gewerkt om het mogelijk te maken dat 
ze hun studie konden afronden. Nu zit 
hij vaak in zijn “opa stoel” naar buiten 
te staren en doodt soms de tijd met 
het bekijken van de familiefoto’s in de 
vergeelde albums, voor hem bevestigend 
hoe snel de tijd voorbij is gegaan. 

Een telefoontje van een nog overgebleven 
familielid doet hem goed, ondanks 
hij niet meer goed kan horen wat er 
gezegd wordt. Hij leest wel dagelijks 
de krant voor het belangrijke nieuws 
en de puzzelpagina als hersen-trainer. 
Verder brengt de post alleen nog maar 
overlijdenskaarten zodat hij op de hoogte 
is dat er weer een familielid of kennis 
minder is. De oude vader voelt zich erg 
ongemakkelijk en verdrietig onder het 
feit dat hij zijn kleinkinderen, bijna 
niet ziet. Hij zou hen zo graag verhalen 
vertellen over vroeger toen de mensen 
veel meer rust uitstraalden en een 
”wereld van tijd” namen voor hun werk 

Door Jan van de Schoot

‘Zoals elke morgen trekt hij aan de dunne kettingen 
om de gewichtjes van de wandklok mooi naast 
elkaar in balans te krijgen want al zijn hele leven 
is de tijd een belangrijk iets geweest. Zo ook nu hij 
in het verzorgingshuis zijn resterende levensjaren 
slijt wil hij niet dat hij te laat komt bij zijn dagelijkse 
koffie en praatgroepje met zijn medebewoners want 
dan krijg je alleen maar vragen.’

Grootvaders Klok

overdenking
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en voor elkaar klaar stonden als het 
nodig was, en hen ook graag wat goede 
raad willen meegeven over dingen die 
het leven de moeite waard maken zoals 
het begrip van ”Tijd” en dat gelukkig zijn 
en liefde krijgen waardevoller zaken zijn 
dan op gebakken lucht lijkende rijkdom 
en egotripperij. 

Als hij nu eens een belletje pleegt met 
zijn kinderen dan zijn ze druk met het 
werk en zaken zoals het plannen van 
een dure vakantie of weekendje weg, 
maar als ze in de buurt zijn willen ze 
wel eens even langskomen, waar hij dan 
ook weer naar uitkijkt natuurlijk en van 
hun aanwezigheid geniet. Als oude en 
wijze man vindt hij dat de hedendaagse 
tijd sociaal gezien niet meer in balans is 
met de werkelijkheid van het leven en 
daarom zorgt hij zelf wel dat elke dag de 

gewichten van zijn oude wandklok in 
balans hangen, de klok die hem al vele 
jaren bij de tijd houdt, samen met de fijne 
dagelijkse gezellige tijdmomenten met 
zijn leeftijdgenoten wat hem zo lang het 
nog kan laat genieten van een gezegend 
voelende oude dag.’   

Aan de slag

 Klop de eiwitten stijf 
en meng vervolgens 
het bakpoeder 
met de geraspte 
sinaasappelschil 
en het meel. Hierna 
de boter kloppen, 
de eierdooiers en de 
suiker eraan toevoegen en goed roeren. 

 Voeg onder goed roeren het 
sinaasappelsap en de cognac toe. 

 Het meel, afgewisseld met het eiwit 
beetje bij beetje toevoegen en roeren 
tot het een dik mengsel is. Een 

bakvorm invetten en hierin het 
mengsel doen eventueel een munt  
in het beslag laten vallen.

 In een matig warme (circa 160-180  
graden), voorverwarmde oven 
ongeveer 1 uur bakken.  

Vasilopita
Griekse Nieuwjaarscake

Door Simon van der Steen

Ingrediënten

  1 kilo meel

  500 gr suiker

  250 gr boter

  6 eieren

  ½ kop cognac  

(Of Metaxa)

  1 eetlepel 

bakpoeder

  1 uitgeperste 

sinaasappel

recept

Fijne 
dagelijkse 
gezellige 

tijdmomenten.
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Door Mari van de Ven

‘Na een afspraak gemaakt te hebben op een dinsdag 
middag ben ik naar de pastorie gewandeld en via 
de voordeur werd ik gastvrij en vriendelijk door 
de pastoor welkom geheten en dit typeerde hem 
meteen: Gastvrij en je welkom/op je gemak laten 
voelen.’

‘W
e hadden bij 
zijn installatie 
viering al 
vluchtig kennis 
gemaakt en 

vervolgens zijn wij beiden ontspannen in 
de werkruimte van de pastorie met elkaar 
in gesprek gegaan. Ik heb uiteraard ook 
mezelf een beetje voorgesteld en daarbij 
aangegeven dat ik op bekend terrein 
was aangezien ik daar 10 jaar als lid 
van het kerkbestuur vele uurtjes had 
doorgebracht. Gevraagd hoe hij in ogen 
van velen aan deze bijzondere voornaam 
is gekomen bleek deze is afkomstig van 
Philippus dus meteen duidelijk dat er ook 
net als bij velen van ons een heilige aan 
ten grondslag ligt. 
 
De pastoor volgde de lagere (basis) school 
in Hapert waar hij geboren en getogen is, 

een echte Kempenaar 
en hier werden 
door zijn ouders 
ook de broodnodige 
sociale vaardigheden 
aangeleerd in woord 
maar vooral ook in 
de praktijk. Na de 
lagere school de Ulo 
in Bladel , de Havo 
in Eindhoven bij 
de kweekschool op 
Hemelrijken. Want 
hij was eigenlijk 

van plan het onderwijs in te gaan wat 
min of meer ook is gebeurd. Want via de 
theologische faculteit in Tilburg werd 
hij godsdienstleraar op de technische 
school in Tilburg waar hij als lid van 
de Congregatie van de Fraters van 
Tilburg werkzaam was . Hier werd zijn 
werkterrein enigszins uitgebreid naar 
schooldecaan/pastor voor kinderen uit 
probleem gezinnen die er begin jaren 60  
ook velen waren door echtscheidingen 
en veranderingen in onze maatschappij. 
Onze tijd is dus geen uitzondering want 
dit is van alle tijden. 

Bij al deze werkzaamheden begon zich 
de gedachte te vormen om een duidelijke 
keus te maken en koos hij er voor om 
vanuit de praktijk op zijn 36ste priester 
te worden. Vanaf dat moment in 1990 
ging zijn pad door het Brabantse land 
naar zijn eerste parochie in Maarheeze, 
vervolgens naar Drunen,Budel, Geldrop, 
de laatste 10 jaar in Valkenswaard en nu 
dan waarschijnlijk zijn laatste parochie 
in Oirschot. Geen gemakkelijke keus 
als je op zijn leeftijd prima op je plek zit 
maar je bent in dienst van het bisdom 
en dan moeten er ook in deze tijd af en 
toe moeilijke keuzes gemaakt worden 
aldus de pastoor. Maar je bent dienstbaar 
aan de mensen en aangezien Oirschot 
ongeveer dezelfde Brabantse mensen 
herbergt als zijn vorige parochie en 
dekenaat heeft hij snel de knop omgezet 
en aan de slag gegaan in onze parochie 
met de nadruk op ONZE omdat hij heel 
graag met de mensen op pad wil gaan om 
er samen iets van te maken in dit leven. 

Hij wil heel graag met en tussen mensen 
staan om, als zij op zoek zijn, een 
waardevolle steun aan te bieden om ook 
op hun weg niet aan de oppervlakte te 
blijven drijven maar ook af en toe in het 
diepe te duiken. Ik heb gemerkt in ons 
gesprek dat hij zich hier echt thuis gaat 
voelen en met zijn positieve karakter 
en een behoorlijke dosis humor wij blij 
mogen zijn met deze Brabantse mens die 
graag op pad gaat om onder de mensen 

in gesprek met

Onze nieuwe pastoor 
Felie Spooren

Zijn bijzondere 
voornaam is 

afkomstig van 
Philippus.
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te zijn en met hen de wereld een klein 
beetje beter te maken wat uiteindelijk 
ook de doelstelling zou moeten zijn 
van ons allemaal. Oh ja dè moet ik ook 
nog toevoegen; Zijn hobby’s bestaan uit 
fietsen, lezen, toneel (vroeger actief) 
en buurten. Het was een warm gesprek 
en met een goed gevoel heb ik hem alle 
succes, gezondheid en een fijne toekomst 
gewenst in zijn en onze gemeenschap 
van Beerse, Bestse en Oirschotse mensen 
want ja hij is ook daar hun pastoor.

Pastoor Felie Spooren bedankt voor je tijd 
en tot ziens ergens in uw parochie.
Houdoe en bedankt.’   

‘O
nze voorzitter  
Bert Meijer opende 
deze bijeenkomst, met 
’n woord van welkom 
en gaf vervolgens de 

microfoon aan Pastor Leendert Spijkers. 
Hij was vol lof over dit samenzijn en 
noemde de aanwezigen de ‘Gouden 
generatie van de KBO’. 
Vervolgens was het de opvolger van 
Pastor Spijkers, ‘onze nieuwe pastoor’ 
Felie Spooren die zich aan de mensen 
voorstelde.
Heel bijzonder was dat deze voor aanvang 
van de brunch in gebed voorging, met het 
door deze generatie bekende, ‘de Engel 

des Heren’, door iedereen op prijs gesteld. 
De maaltijd was zéér goed verzorgd 
door het personeel en de stemming 
was opperbest. Simon van der Steen 
presenteerde ondertussen ’n mooie film 
over het Oirschotse van vroeger. Links 
en rechts in de zaal kwamen er leuke 
reacties, zo van: “Kèk dè is er ènne van”. 
De ijscokar werd de zaal ingereden en  
zo kon men genieten van een toetje.
Al bij al was het ’n mooie middag en na 
nog ’n loterij gingen de deelnemers rond 
de klok van half 4 voldaan huiswaarts.
Bestuur KBO, dankjewel namens alle  
85-plussers.’   

Brunch 85-plussers zéér geslaagd
Door Piet van den Akker

‘Maar liefst ruim 100 leden hadden 
zich aangemeld voor de brunch op 
donderdag 10 november jl. en dus 
was de grote zaal van ’t Zand goed 
gevuld met die leden die gezien hun 
hogere leeftijd niet allemaal kunnen 
deelnemen aan andere activiteiten 
georganiseerd door onze KBO.’

“Kèk  
dè is er  

ènne van.”

Algemene Leden 
Vergadering 2022
Door bestuur KBO-Oirschot

Hierbij nodigen we u uit voor  
onze Algemene Leden Vergadering  
op dinsdag 14 februari 2023 bij 
Zalencentrum ’t Zand aan de 
Bestseweg 54 te Oirschot,  
tel: 0499 - 57 18 17. 
Aanvang vergadering: 13.30 uur. 
De agenda en het notulenverslag 
ontvangt u met de Nieuwsbrief van 
februari.  
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cursussen

‘D
at vraagt om een 
nieuwe opzet die we 
willen uittesten met  
de organisatie van  
een ‘Bijeenkomst’.  

Het onderwerp  is deze keer ‘e-mail’ in  
de ruimste zin van het woord. 
De nadruk ligt op ‘HELPEN’
Alles wat te maken heeft met 
e-mailverkeer kan ter sprake komen. 
Denk aan simpel mailverkeer, Gmail, 
synchronisatie (e-mails op uw PC, laptop 
en/of smartphone ‘zijn met elkaar 
verbonden’), opslag, archief, wat betekent 
de overgang op glasvezel en alle andere 
praktische zaken die worden opgebracht.
Omdat het een test betreft zijn aan deze 
bijeenkomst geen kosten verbonden.  
Niet leden kunnen zich alleen 
aanmelden als ze voor 17 januari lid zijn 
geworden van KBO-Oirschot.

Omdat we een grote belangstelling 
verwachten willen we de eerste  
20 aanmeldingen voorrang geven.  
Als het aantal aanmeldingen groter  
dan 20 is dan wordt geloot voor wie in  

een extra bijeenkomst aan bod komt.
De eigen laptop en/of smartphone 
(Android en Apple) mag worden 
meegenomen.

Mochten er vragen zijn die niets met 
e-mail te maken hebben dan kunnen  
die het onderwerp zijn  voor een volgende 
bijeenkomst.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag  
24 januari. We starten om 13.15 uur.
We zijn erg benieuwd of deze nieuwe 
opzet u aanspreekt.  
Een aanmeldingsformulier vindt u 
hiernaast op pagina 9.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan  
tot 20 januari.

NB: De cursussen Tablet (Android)  
en Smartphone (geen Apple) en  
iPad en iPhone blijven wel bestaan  
en worden nog steeds aangeboden tegen 
de gereduceerde prijs van € 35,- voor  
vier lessen voor leden van KBO-
Oirschot, voor niet-leden bedragen 
de kosten € 50,-. U kunt zich ook voor 
deze cursussen opgeven met hetzelfde 
aanmeldingsformulier.

De cursus iPad en iPhone start op 
dinsdag 31 januari 2023.
De cursus Tablet en Smartphone  
(niet Apple) start op woensdag  
1 februari 2023. Voor beide cursussen 
geldt aanmelden voor 23 januari 2023.’   

We gaan het anders doen
‘De groep digitale docenten heeft eens diep 
nagedacht. De reacties op het artikel in de nieuws
brief van oktober met als tekst “Cursisten waar zijn 
jullie gebleven” waren helaas op één hand te tellen.’

Digitaal centrum / cursussen
Door Herman Slegt

De eerste 
bijeenkomst   

is op  
24 januari  

om 13.15 uur.



nieuwsbrief 9

Bijeenkomst en cursussen voorjaar 2023
Gewenste cursus (nr. en naam):

Bijwonen bijeenkomst ‘e-mail’ op 24 januari 2023   ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Heer/Mevrouw  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Roepnaam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Event. Meisjesnaam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Lid van KBO:   Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum van inschrijving:

Banknummer IBAN:

Voor akkoord: 

Oirschot,  (Datum)

Naam

Handtekening

Check  
s.v.p. of het  
formulier  

compleet is 
ingevuld!

aanmeldingsformulier

Machtiging

D
oor KBO-Oirschot zal het 
verschuldigde bedrag 
ongeveer 7 dagen vóór 
aanvang van de cursus 
worden afgeschreven van 

de door u vermelde bankrekening.  
Voor leden bedragen de kosten € 35,- en 
voor niet-leden bedragen de kosten € 50,-.

Door het plaatsen van uw handtekening 
geeft u aan hiermede in te stemmen!
Bij het niet doorgaan van de cursus/
workshop zal dit machtiging bewijs 
worden vernietigd.
Stuur dit formulier per e-mail naar 
aanmelden@kbo-oirschot.nl.  
Of lever dit formulier in bij d’n Inloop,  
de Vier Uitersten 17, 5688 BN in Oirschot 
of stuur het per post hier naar toe.   
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Locaties Kempenhaeve en Blijendaal in Oirschot
telefoon 0499-365959 website www.amaliazorg.nl

Bij Amaliazorg bieden we belevingsgericht 
groepswonen voor mensen met dementie. Dat 
doen we vanuit bijzondere locaties die rust uit-
stralen en omringd zijn door veel groen. Wilt u 
meer informatie? Neem 
dan gerust contact op.

Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

Advertenties

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”
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Speculaasactie 
Bali Runners
Door Leo van Loon

De stichting Loopgroep Bali Runners bestaat uit 
acht hardlopers uit de gemeente Oirschot. Samen 
proberen ze hun doel te verwezenlijken en dat is het 
helpen van Indonesische kinderen, die een fysieke 
beperking hebben (meestal klompvoet) en daardoor 
niet goed kunnen lopen.

‘A
ls de 
kinderen 
nog héél 
jong zijn 
kunnen 

ze worden geholpen via 
een brace  
en gips.  
Als ze echter 
al wat ouder 
zijn, dan 
kunnen ze alleen via 
een operatie van hun 
beperking worden 
verlost. Daarom vliegt 
er elk jaar een team 
van 4 Nederlandse en 

Belgische artsen naar Sumatra om daar 
een groot aantal kinderen te opereren. 
Na hun operatie of andere behandeling 
kunnen de betreffende kinderen voor het 
eerst van hun leven goed lopen. Op deze 
manier hebben de Bali Runners uit de 
gemeente Oirschot in de afgelopen jaren 

al een groot aantal kinderen 
geholpen. Zonder de hulp 
van sponsors en donateurs 
kunnen de Bali Runners de 
kinderen echter niet helpen. 

Wij als KBO/Kringloopwinkel hebben 
inmiddels al een kleine 100 speculaas-
paketten verkocht. Op deze manier 
hopen wij een bijdrage te leveren aan  
het mooie project van de Bali Runners.’   

LANTAARNTJE 

Lieve mensen,

“Het verschil tussen een bloem en onkruid, is een oordeel.” 
Een (on)kruid heeft ook schoonheid, kan van groot nut zijn,  
is onderdeel van het grote geheel dat ‘wereld’ of Schepping heet.
Met mensen is het net zo… Minder oordelen…, ieder heeft zijn 
waarde…, meer waarderen…’   

Henk van de Wal

foto: oude schuur in het centrum van Odoorn (Dr)

Wij helpen dit 
project van de 
Bali Runners.

goed doel
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U kunt uw oplossing 
insturen naar  
emailadres  
info@kbooirschot.nl 
U kunt uw oplossing 
natuurlijk ook  
inleveren bij D’n Inloop.

puzzel
januari 2023

Biljarten
Alle dagen van de week behalve  
woensdagmiddag 

Wandelen
Op maandag:  2 groepen (5 en 10 km)
Op woensdag:  1 groep (10 km)
Op vrijdag:  Nordic Walking

Kaarten
Elke maandag middag 
Op woensdag: 11 en 25 januari
Op donderdag: 5 en 19 januari 

Kienen
Op woensdag: 4 en 18 januari

Jeux de Boules
Op dinsdagmiddag

Koersbal
Op vrijdagmorgen

Gymclub
Elke woensdagmorgen

Jaaragenda 2022
Vrijdag 6 januari: 

Nieuwjaarsreceptie 14.00 - 16.00 uur.

Dinsdag 14 februari: 

Algemene ledenvergadering  
om 13.30 uur bij ’t Zand,  
Bestseweg 52, Oirschot

Alle data zijn onder voorbehoud, 
nadere informatie over de 
activiteiten volgt.

activiteiten
GEFELICITEERD 

De prijswinnaar van 

afgelopen maand is geworden: 

Henny van den Koedijk, 

Papenvoorden 5.

Hij kan de gewonnen 

prijs afhalen in de 

kringloopwinkel.

Nieuwjaars-
receptie
Door bestuur KBO-Oirschot

‘G
raag nodigen 
wij u uit voor  
de Nieuwjaarsreceptie van KBO-Oirschot  
op vrijdag 6 januari van 14.00 - 16.00 uur  
op onze locatie aan de Vier Uitersten 17. 

Onder het genot van een hapje en drankje willen wij met u 
op een gezellige wijze het nieuwe jaar inluiden. Het bestuur 
verheugd zich er op u deze dag te mogen begroeten.
U komt toch ook?’   


