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Nieuwsbrief  juni 2021 

 

Beste leden, 

 

Graag willen wij jullie bedanken voor de reacties en de zeer grote deelname aan het 

onderzoek naar de woonwensen van onze 65 plussers. Meer dan 70% heeft de vragenlijst 

ingevuld.  

Inmiddels heeft onze stagiaire Judith Leijssen  de belangrijkste uitkomsten voor op u op ’n 

rijtje gezet. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voegen wij hierbij. Ook hebben 

wij deze op de website geplaatst zodat u ze daar altijd kunt teruglezen. 

Om dit onderzoek verder uit te diepen en te bespreken  hebben zich 18 leden aangemeld. Met 

hen zijn we de afgelopen weken in drie groepjes van 6 personen bij elkaar geweest voor een 

verdere analyse. 

De uitkomsten van deze enquête met de uitkomsten van deze verdiepingsslag zullen worden 

verwerkt in het eindrapport “Visie wonen, welzijn en zorg in Steensel.” 

 

Een bericht van KBO-Brabant: 

KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een ‘Ons Zomerfair’ te organiseren voor leden. 

Gezellig, elkaar weer ontmoeten! 

In het meinummer van de Ons stond informatie over hoe leden zich voor deze Ons Zomerfair 

- gratis - kunnen aanmelden. De Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH Koningshof in 

Veldhoven, waar in januari normaliter de SeniorenExpo wordt gehouden. Bekend terrein voor 

vele leden!  

Leden kunnen zich nog steeds gewoon vanaf 26 april 2021 op onze website aanmelden voor 

de Zomerfair, ongeacht of zij straks met eigen vervoer of met een bus van de Afdeling komen. 

En ook ongeacht het tijdstip van aankomst dat zij kiezen. Op die manier hebben ze alvast hun 

toegangsbewijs en zijn zij van een plek verzekerd. We kunnen maximaal 2000 man 

ontvangen. 

 

Thuisadministratie: 

De hulp bij thuisadministratie, is bedoeld voor mensen die moeite hebben met hun 

administratie. Een geschoolde vrijwilliger kan u komen helpen. De hulp is gratis. 

Aanmelden:  gemeentehuis Dijk 15 , 5521 AW Eersel, lokaal loket. 

 

Belasting invulhulp  voor aangifte 2020 : 

Als u zelf de aangifte niet kunt doen, dan zijn er binnen KBO Eersel 3 personen die voor u 

deze aangifte kunnen verzorgen. 
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Heb je hulp nodig bij het invullen van de jaarlijkse aangifte ? Tegen een kleine 

onkostenvergoeding kun je terecht bij de volgende personen: 

Frans Nooijen  51 42 57 

Nic Mares  51 40 84 

Ad Lavrijsen  51 25 23  

Voor vragen of hulp kunt altijd terecht bij onze vrijwilliger ouderenadviseur:  

Riet Gosselink tel: 513435 

 

Bestuur  Belangenvereniging Senioren Steensel: 

Voorzitter:               Jac Maas                06-51342372 

Penningmeester :   Jan Smolders              06-33795959 

Secretaris :             Tonny Haegens           06-29751111 of 0497-337308 

Bestuurslid :            Harriët van der Aa       06-20201120 

 

 

Ons E-mail adres is : KBOsteensel@outlook.com 

 

 


