
Vrijwilligers welkom bij KBO Heikant/Quirijnstok 

Word vrijwilliger bij KBO Heikant/Quirijnstok (HQ)! Dat is de boodschap van het bestuur 

van deze afdeling van de ouderenbond voor de senioren in hun wijken. Sinds een aantal 

jaar loopt het ledenbestand gestaag achteruit, maar ook in het tekort aan vrijwilligers ziet 

het bestuur graag verandering. 

Voorzitter Frank Cools en secretaris en plaatsvervangend penningmeester Ad Sanders van KBO HQ 

roepen graag alle 50-plussers op om ook lid te worden van de ouderenbond en eventueel een handje 

mee te helpen. Er moet nu snel iets gebeuren, anders komen de activiteiten in de knel die KBO HQ 

organiseert. Dat was onlangs de uitkomst van de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 

slechts drie mensen, dus vers bloed is welkom. Sanders: “Als secretaris is mijn tijd al goed gevuld, dus 

we kunnen wel een nieuwe penningmeester gebruiken.” 

De activiteiten van KBO HQ vonden jarenlang plaats in ’t Wit Paardje aan het Lijnsheike in Noord. 

Toen dat in de jaren ’90 dichtging, besloot het toenmalige bestuur op zoek te gaan naar een eigen 

onderkomen en kwam het uit bij het voormalige kerkgebouw op het Kreverplein. Activiteiten die de 

ouderen overdag bij KBO HQ doen, zijn onder meer kaarten, handwerken, tekenen en schilderen en 

de sportievelingen kunnen er ook jeu de boules spelen, biljarten, dammen, schaken, bridgen en - in 

de zomer - fietsen. Daarnaast zijn er rommelmarkten, muziekmiddagen en een wekelijkse bingo en 

gaan de ouderen er twee keer per jaar met de bus op uit. 

 

Frank Cools (links) en Ad Sanders van KBO Heikant/Quirijnstok (foto: Aldert van der Burg) 



 

Bardiensten  

Volgens Cools lopen de meeste activiteiten ‘allemaal goed’ als iedereen gezond is. “Bij ziekte wordt 

het een ander verhaal, want wie moet dan de bardienst draaien?”, zegt hij. “Ook daarvoor zouden 

we graag over meer vrijwilligers willen beschikken. Ad en ik moeten soms zelf bardiensten draaien; 

er zijn dagen dat we van half negen ’s morgen tot half elf ’s avonds in touw zijn. De grens is nu wel 

bereikt.” Sanders voegt eraan toe: “Wellicht zullen we de openingsuren moeten inkorten van 

Seniorensoos ’t Hazennest, waar we bij elkaar komen.” 

Ook nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Ruim vijftien jaar geleden waren er nog meer dan 

700, inmiddels zijn er nog maar 430. Sanders: “Gezien de vergrijzing van de wijk ligt het toch eerder 

voor de hand om te groeien dan te krimpen. Misschien moeten we iets meer de publiciteit zoeken.” 

Belangstellenden kunnen zich melden bij’t Hazennest aan het Kreverplein 27 in Tilburg of bij de 

secretaris via 06-54310206. 

Stadsnieuws besteedt regelmatig aandacht aan de initiatieven van de KBO. Iedere 50-plusser kan bij 

deze ouderenbond terecht voor zeer uiteenlopende activiteiten. De bond komt daarnaast op voor 

senioren en behartigt hun belangen. Er zijn ook nog vrijwilligers nodig om leden te helpen bij het 

invullen van hun belastingformulieren en om ouderen te vervoeren. Ieder lid ontvangt tien keer per 

jaar het magazine 'Ons'. Word ook lid en/of vrijwilliger. Meer info: www.kbo-kringtilburg.nl, 

info@kbo-kringtilburg.nl en 06-46244027. 


