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➔ Van de voorzitter 
Helaas hebben we elkaar niet kunnen groeten 
tijdens het bekijken van de carnavalsoptocht. Het 
weer liet ons in de steek. Zolang als ik weet, is dit 
nog niet voorgevallen in Vessem. Maar gelukkig 
was op dinsdag dan toch de optocht, waarbij 
kinderen en jongeren goed vertegenwoordigd 
waren 
Als u binnenkort hoort, dat er in veel huizen een 
flyer van onze KBO ligt, dan klopt dit. Onze koers 
om meer in het eigen dorp te gaan organiseren 
riep leuke reacties op. Toen bedachten we als 
bestuur om gewoon eens iedereen die in Vessen 
woont te gaan vertellen wat de KBO-Vessem 
allemaal doet. We hopen op de goede 
bijkomstigheid dat we nieuwe leden mogen 
verwelkomen.  
 

➔ Bezoek aan Keukenhof 2020,  
Vrijdag 17 april 
Waar nu Keukenhof ligt, werd in de 15e eeuw 
gejaagd. Op deze plek werden bovendien kruiden 
verzameld voor de keuken van het kasteel van 
Jacoba van Beieren: vandaar de naam 
Keukenhof. Baron en Baronesse Van Pallandt 
hebben landschapsarchitecten een ontwerp laten 
maken voor de tuin rond het kasteel. Dit ontwerp, 
in de Engelse landschapsstijl, is nog altijd de 
basis van Keukenhof. In 1949 werd voor het eerst 
een bloemententoonstelling in de open lucht 
georganiseerd. De prachtige bloemen zijn binnen 
en buiten te bewonderen. 
Zo werd Keukenhof het park dat wij nu kennen. 
Dagtocht is incl. koffie met gebak, entree 
Keukenhof, diner, luxe vervoer per touringcar. 
Om 8.10 uur verzamelen bij de Kerk in Duizel.  
Vertrek om 8.30 uur. Kosten pp € 67,50 
Aanmelden z.s.m. bij Frans Mollen v Tuijlhof 2 
tel. 516291 of  kboduizel@gmail.com  
Betaling bij voorkeur overmaken op rekening van 
KBO Duizel    NL65 RABO 0112 8176 45  
 
 

 

➔ Vitaal bewegen, Fit Gym, nieuwe 
activiteit, vanaf 1 april 2020 
Er zijn ouderen die niet meer kiezen voor 
standaard gymmen. Wel wil men graag iets doen 
met bewegen met het doel om fitter te worden of 
om fit te blijven. We willen allemaal graag thuis 
blijven wonen en dan doen we wat we graag 
doen.  
Fit Gym is een manier van bewegen in de 
buitenlucht. Oktober (voorheen RSKZ in Bladel) 
organiseert dit, speciaal voor ouderen. De les 
duurt ongeveer een uur. Vanuit het verzamelpunt 
wordt er gewandeld naar een veldje in het dorp. 
Onderweg zijn enkele oefeningen toegevoegd die 
bijdrage aan valpreventie zoals balanceren op 
een (stoep)randje. Op het veldje kunnen we 
enkele spelen doen, zoals bijvoorbeeld frisbee. 
Als deelnemers het leuk vinden doen we enkele 
oefeningen van krachttraining. Uit ervarimng 
weten we dat groepsoefeningen als leukst 
ervaren worden. Een vorm van beperking hoeft 
niet in de weg te staan om mee te doen. 
Als uitdaging gaan we beginnen met een groep 
van 10-12 personen. Voor een periode van 20 
weken betaalt u € 40,50. Daarna wordt er van u 
verwacht dat u voor een schooljaar van 40 weken 
intekent. Er zijn al enkele aanmelders! 
Op de jaarvergadering zal er door de 
professionele begeleidster van oktober een 
introductie verzorgd worden.  
 

➔ Jaarvergadering 19 maart 
donderdagmiddag. 
Laat u inspireren door de agenda van 19 maart. 
Tijdens de kerkdienst staan we stil bij onze 
overleden leden. We hopen dat u de kerkdienst 
bezoekt in onze eigen mooie en intieme kerk. 
 
In het gemeenschapshuis wordt u verwelkomt 
met een kop koffie/thee. We gaan kennismaken 
met een nieuwe activiteit en het platform voor 
mensen met een beperking. Deze mensen zetten 
zich in voor het leefbaar maken en houden van 
allerlei faciliteiten in ons dorp Eersel, dus van de 
zes kerkdorpen. 
 
Na allerlei formaliteiten van de KBO-Vessem 
sluiten we de vergadering af met een lekker 
broodje. Als u nog iets wilt drinken dan is dat 
voor eigen kosten. Het broodje bijzonder krijgt u 
van de KBO.  
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Agenda van de jaarvergadering met een terugblik op 2019. 

Beste leden van de KBO-Vessem, 

Graag willen we u allemaal ontmoeten op die 19de maart, een donderdagmiddag. Zo’n jaarlijkse bijeenkomst waarbij 
we u graag willen informeren over bestuurlijke zaken, is erg belangrijk. Maar we gaan er ook een gezellige middag 
van maken, we willen u graag verwennen. 

Daarom beloven we u, u welkom te heten met een kop koffie/thee met iets lekkers. In de pauze schenken we 
het kopje nog eens vol. We sluiten de middag af met een heerlijk broodje kroket of broodje kaas. 

 
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 maart aanstaande in D’n Boogerd.   
 
Voorafgaand aan de jaarvergadering is er een Eucharistieviering in de parochiekerk St. Lambertus ter intentie 
van de levenden en overleden KBO leden. Deze begint om 13.30 uur. U bent van harte welkom.  
De jaarvergadering in D’n Boogerd begint om 14.30 uur. De zaal is geopend vanaf 14.00 uur. Wij stellen uw 
aanwezigheid zeer op prijs. 
 
 
De agenda van de jaarvergadering is als volgt: 
 

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter. 

2. Presentatie: Fit Gym, een nieuwe activiteit. Al wandelend in het eigen dorp gaan we lopen waarbij de 

focus ligt op het behoud van gezondheid. Dit doen we samen, het sociale aspect speelt een grote rol. 

Het gaat niet om het tempo en kilometers maken. Maar het gaat om het bewegen in allerlei situaties. 

Denk aan onze niet vlakke wandelpaden, de juiste rustmomenten enz. Er wordt rekening gehouden 

met fysieke beperkingen. Daarom een visuele introductie door de jonge profesionele begeleidster van 

Oktober. (Eerder de RSZK in Bladel) 

3. Mededelingen door de voorzitter. 

4. Definitieve goedkeuring notulen van de jaarvergadering 14-03-2019. Tijdens de vergadering zullen 

er een aantal exemplaren op tafel gelegd worden, opdat u ze kunt lezen.  

5. Jaarverslag 2019 door de secretaris 

6. Presentatie door mensen van het Platform Mensen met een Beperking. Zij zullen u vertellen wat zij 

zoal doen en ook in Vessem hebben gedaan. 

7. Pauze 

 

8. Financieel verslag 2019 door de penningmeester. 

9. Verslag kascommissie (Mien Heeren en Jos Vermeulen). 

10. Benoeming van nieuwe kascommissie. 

11. Presentatie jaarprogramma 2020, zie ook uw al ontvangen jaarprogrammaboekje. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 

Tot ziens op donderdag 19 maart aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet,  
Henk Stoop  
Voorzitter KBO-bestuur Vessem. 
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