
Jaarverslag van de kbo over 2016. 

2016 is voor de KBO weer een jaar geweest waarin veel gebeurd is. 

We denken hierbij speciaal aan het overlijden van bestuurslid Toon v Schijndel en redactielid Mari 
van Doorn. In de bestuursvergaderingen missen we hun bijdrage nog maandelijks. 

Het was ook weer een jaar met veel activiteiten. Naast de bestaande zaken streven we er naar ook 
weer nieuwe activiteiten te ontplooien. Daarvoor is een commissie in het leven geroepen waarin KBO 
Den Dungen  en Sint Michielsgestel gaan kijken of we  die samen kunnen uitvoeren.  

 

Dit jaar hebben zich 34 nieuwe leden aangemeld. Er hebben zich 9 personen afgemeld en helaas zijn 
ons ook 29 leden ontvallen.  

Op 1 januari 2017 zijn we begonnen met 796 leden aan het nieuwe verenigingsjaar. 

De overleden leden hebben wij in een eucharistieviering herdacht op 13 november samen met het 
Michaelkoor en het dagorkest van de Harmonie Sint Michael. 

Vooral de nabestaanden hebben veel waardering voor deze dienst. 

 

Het bestuur. 

Het bestuur heeft dit afgelopen jaar hoofdzakelijk  bestaan uit 8 personen. Dit omdat niet iedere 
functie direct kon worden ingevuld. 

Gelukkig zijn we er in geslaagd weer een volledig bestuur te kunnen presenteren per 16 maart 2017. 

Het bestuur vergaderde 11 maal. De bestuursvergaderingen werden ook bijgewoond door de 
redacteuren van “t Bloike” Vincent Elemans en Mari van Doorn. Het dagelijks Bestuur vergaderde 
ook 11 maal en bezocht 3 keer de kringvergaderingen (met Kerkdriel, Vught, Amerzoden, Berlicum, 
Den Dungen en Gemonde ) en 3 keer was er zogenaamd kernoverleg met de 4 KBO-afdelingen van 
Sint Michielsgestel. Verder werden nog de infobijeenkomsten over de woonscan,  samenwerking met 
de Mindervaliden  vereniging ,de gemeente,  (Huif , subsidie,  en seniorenbeleid ) bezocht. De 
voorzitter heeft in zijn functie als secretaris van de kring Maas-Dommel de bijeenkomsten van KBO 
Brabant bijgewoond. Ook vond afgelopen jaar 3 keer overleg plaats van de 4 afdelingen met 
wethouder Van den Dungen.  

Daarnaast is er diverse keren overleg geweest met de protestante gemeente met betrekking tot 
eventuele locatie van ons Eigen Home. (achter  het kerkje) 

Ook was er regelmatig overleg met Bint en met dhr Broeksteeg, directeur van de Beemden. 

De  thema avonden over dementie en eenzaamheid zijn  door verschillende bestuursleden 
bijgewoond . 



Het bestuur wordt ondersteund voor haar serviceverlening aan de leden door  70 vrijwilligers. Denk 
hierbij o.a. aan belastingadviseurs, thuisadministrateurs, wijkcoördinatoren, organisatoren van 
reisjes en uitstapjes, fietstochten, lief en leed enz.       De website is dit jaar weer aangepast en wordt 
beheerd door Mari van Oirschot en Toon van den Berg. 

De vrijwilligers die in 2016 actief geweest zijn hebben we een gezellige middag aangeboden bij 
Absoluut op 20 januari. 

Cursussen: 

In 2016 is er weer een cursus kunstgeschiedenis gestart. De cursus “werken met I pad” gaat 
binnenkort ook beginnen. 

Activiteiten: 

Binnen de KBO zijn een aantal clubs die regelmatig bij elkaar komen. Denk hier aan volksdansen op 
woensdagmorgen in DE Huif, koersbal op dinsdag in De Huif, Gymnastiek voor ouderen op woensdag 
in De Huif en de hobby club in De Klokakker steeds de 2e en 4e woensdagmiddag van de maand. 

Regelmatig werden ook andere activiteiten georganiseerd zoals rikken, jokeren, bridge en bingo. 
Tussen april en oktober waren er 4 fietstochten vanaf de Toren met als afsluiting een dagtocht op 8 
september. 

Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand was er jeu de boules bij Het Dupke en in de 
zomermaanden zomerbridge  op de boerderij bij de familie vd Steen. 

Op 28 juli was de eerste golfclinic in Vught en op 21 oktober Kringkampioenschappen jeu de boules 
bij ons Dupke in Gestel. 

Op 27 augustus waren de kringkampioenschappen Bridge in De Durpsherd in Berlicum. 

In mei en november werden de druk bezochte diners geserveerd bij De Beemden. 

Het senioren carnaval is samen met de mindervaliden vereniging gehouden in DE Huif op 30 januari 
en het kermisdansen was weer in de spiegeltent op 27 september. 

In het voorjaar  (24 mei) zijn we met de bus naar Soerendonk gereden. Daar hebben we onder 
begeleiding van een gids een smokkeltocht gemaakt . Na afloop was er muziek en een tonprater. 

In het najaar (15 september) zijn we naar West Nederland gereden. Daar was er een rondvaart in Het 
Groene hart van Zuid Holland. Met veel dank aan Mari Mauriks die deze reizen organiseert. 

 

De excursies waren op 28 april een bedrijfsbezoek in Leerdam en op 17 september het fruitcorso in 
Tiel. 

Daarnaast was er nog een bedrijfsbezoek bij Kentalis. 

Seniorenwijs heeft dit jaar 4  middagen georganiseerd op De Beemden 



 De thema’s waren: 

1.  fotopresentatie over oud-Gestel 
2. Kijk u hoort erbij 
3. Senioren en veiligheid 
4. India , het verre oosten nabij ( Joop van Corven) 

 
Ten slotte de 3 grote bijeenkomsten waar iedereen van de KBO uitgenodigd werd. 
Als eerste de jaarvergadering op 17 maart met oa  een optreden van Smartlappenstel Bert en 
Ria Punt en Ei. 
Dan de seizoensopening op 7 oktober met optreden van Het Ploegske. 
En het hoogtepunt de kerstviering op 16  december in de Huif met ons eigen toneelstuk “De 
Hoofdprijs”onder regie van Gerard Heessels. 
 
 
Namens  het bestuur van de KBO 
 
 
Marja Palubski, secretaris 
 
 
 
 
 
 

 


