
JAARVERSLAG 2017 van de KBO Riethoven
Samen stelling van het KBO Bestuuur in 2017
Het bestuur bestaat uit 7 leden: de voorzitter Jan Geel, secretaris Trees Bottram, 
Penningmeester en ledenadministratie Riek Habraken, de andere leden zijn .Toon van Bakel, 
Mieke van Overveld,  Antonette Sanders, Paul Tijssen.
Het Ledenoverzicht: Helaas zijn er in 2017  11 leden overleden, 6 leden hebben hun 
lidmaatschap opgezegd, om prive reden of verhuizing. We kregen 34 nieuwe leden. 
Op 1 januari 2018 hadden wij 278 leden.
Nieuw in 2017 was de jaarkalender met activiteiten voor een heel jaar.
Ook nieuw is de vorming van een cultuur werkgroep,  Zij organiseerden een bezoek aan 
Landart Kunst in de natuur, een diamiddag “fietsen langs de kerktorens in de Kempen” en 
Frans van Lieshout vertelde over zijn werk bij de Roma kinderen.
2017 was een Kom Bij Ons jubileum jaar. Het 60 jaar bestaan hebben we groots gevierd. 120 
leden hebben genoten van een gratis diner en feestdag. 12 leden werden gehuldigd omdat zij 
25 jaar of langer lid waren. zij werden verrast met een oorkonde en een boeket bloemen. 
Burgemeester Callewaert kwam De Bouwman een Riethovense onderscheiding uitreiken aan 
een verbouwereerde Clazien Das. Zij was 17 jaar bestuurslid van onze KBO en al die jaren 
vertegenwoordigde zij ons in de Riethovense gemeenschap en daarbuiten.
Later dit jaar reikte de voorzitter van de Kernraad de Bouwman uit aan Gijs Willems.  nog zo 
‘n Riethovens gemeenschaps mens. Gijs en Clazien namens KBO Riethoven van harte 
gefeliciteerd met deze welverdiende  onderscheiding.
Informatie bijeenkomsten waren er van kandidaat notaris Jeroen Stevens over levens 
testament, van medewerkers van gezondheids centrum Riethoven over levenseinde en 
wilsverklaring en een avond over drankgebruik door ouderen,  Antonette en Fon Sanders 
vertelde over hun reis naar Cambodja en Vietnam, een middag over een  borduur hobby door 
een dorpsgenote en een verkeers opfris les door Henk van Lieshout. 
De bezoekgroep voor 80 en 85 jarige leden is met 2 dames uitgebreid, 6 dames bezoeken nu 
ouderen voor hun verjaardag. Leden van 90 jaar en ouder en leden in een verzorgings of 
verpleeghuis kregen van enkele bestuursleden bezoek met een paas attentie.
Maandelijks  was er gelegenheid om samen te kienen, was er rikken en jokeren en bij het 
project Samen Eten kwamen iedere maand ong. 50 gasten. 
De Zoete Inval zorgt om de week voor een gezellige zondag middag.
De wekelijkse aktiviteiten gingen gewoon door.
Minder mobile leden zijn op bezoek gegaan bij de vlindertuin in Someren en er was een 
excursie naar het Valkerij museum.
De kerstviering met thema Jong en oud werd mede verzorgd door alle leerlingen van de 
basisschool. Het werd een geslaagde dag, De collecte tijdens de misviering was voor het. 
project van Frans van Lieshout . Later was er nog een lezing door Frans over zijn 
vrijwilligerswerk in Roemenië. Deze avond was erg druk bezocht. De  bijdrage voor zijn werk
was totaal € 680.00                                                                                    
De 12 bodes bezorgden maandelijks de nieuwsbrief en Ons  Het runnen van een vereniging 
lukt niet zonder vrijwilligers, Daarom was er een Dank je wel avond voor alle vrijwilligers die
zich inzetten voor Kom Bij Ons.
Samenwerking binnen Ouderen Kring gemeente Bergeijk, 2 bestuursleden van iedere kbo 
zijn afgevaardigde in het daaglijks bestuur. Enkele gezamenlijke activiteiten zijn de 
organisatie van de seniorendag en de busreizen. Vanaf 2017 is er een website beschikbaar. 


