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Seniorenvereniging KBO Bergeijk   

Nieuwsbrief januari 2019  

Onze wens voor allen, is eenvoudig en klein.  

Gelukkig samen te leven, gewoon er voor elkaar te zijn.  

  

Website KBO Bergeijk  
Neem eens een kijkje op de website van de KBO afdeling Bergeijk en KBO Kring 

Bergeijk. Je kunt daar allerlei informatie vinden en zien welke voordelen c.q. 

kortingen je kunt hebben als lid van de KBO. Adres is www.kbokringbergeijk.nl  

Vindt u dat er informatie ontbreekt of anders moet worden geformuleerd laat ons dat 

dan weten via een mailtje naar kbo.bergeijk@gmail.com.  

  

  

Bridgen  
Wekelijks wordt er op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 u. gebridged in de KBO-ruimte 

van de Kattendans. Zou u ook wel willen bridgen maar heeft u geen partner of is die op 

dinsdagmorgen verhinderd? Kom gerust er is altijd wel een partner voor u beschikbaar. 

Ook als u b.v. bij het bieden nog wel wat ondersteuning kunt gebruiken bent u van 

harte welkom. We hebben een gezellige club en voor de prijs van € 1,00 per keer 

inclusief een kopje koffie hoeft u het niet te laten.   

  

  

Contributie 2019  
Omstreeks 25 januari zullen we, voor degene die ons daartoe hebben gemachtigd, de 

contributie à € 25,00 p.p. voor 2019 incasseren. Enkele leden maken zelf de contributie 

nog aan ons over. Ook aan hen het verzoek om de contributie in januari te voldoen op 

rekeningnummer NL58 RABO 0106313630.  

  

  

Nieuwe Leden   

Mw. Marleen Luijten- Gijsbers    Schutsboom 35  

Mw. Christine van Wijk- Intven    Kleine Kept 1  

Dhr. Piet Hein van Wijk      Kleine Kept 1  

Mw. Ina Verhoeven- van Wijk    

  

  

Pastoorshof 22  

Overleden leden    

Dhr. Jan Mentink        Molenakkers 21c  29-11-2018   76 jaar  

Mw. Maria Baudewijns- Mensch   Eerselsedijk 2  02-12-2018   102 jaar  

Mw. Lien Coppelmans- Antonis   Hof 53 W3    12-12-2018   84 jaar  

Mw. Sjan Vermeulen- Borrenbergs  Eijkereind 47a  18-12-2018   71 jaar  

Dhr. Piet van Daal       Klaproosstraat 42  19-12-2018   74 jaar  

  

  

http://www.kbokringbergeijk.nl/
http://www.kbokringbergeijk.nl/
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Terugblik kerstviering  
Woensdag 19 dec. jl. was onze jaarlijkse kerstviering. Na de H. Mis in 

de Hofkerk welke werd opgeluisterd door ons ouderenkoor “Zang en  

Vriendschap” toog het gezelschap naar de Kattendans.   

Daar genoten ca. 240 deelnemers van een uitgebreide koffietafel. 

Vervolgens verhuisden allen naar de theaterzaal waar door Hendrik 

van der Aalst op onnavolgbare wijze een Kempisch verhaal werd  

verteld. Hierna kon men genieten van een optreden van Judy Wells & Band, met als 

extra een kleine toegift. Na dit muzikaal optreden werd door Hendrik van der Aalst op 

komische wijze nog een kerstverhaal verteld. Na de pauze was het podium voor ons 

koor “Zang en Vriendschap”. Zij zorgden met hun zang en de stemmige kerstliederen 

voor een passende afsluiting van deze geslaagde dag. In de korte pauze werden de 

prijzen van de loterij uitgereikt.   

Diverse ondernemers uit Bergeijk hebben ook dit jaar gezorgd voor vele cadeaus.  KBO 

Bergeijk is hun zeer erkentelijk hiervoor.   

  

  

Uit eten in januari   
Op dinsdag 29 januari gaan we uit eten bij Chinees – Indisch 

restaurant    Wan Fung Hof 13, Bergeijk. Telefoon 0497-572145 

Opgeven kan in de    week voorafgaand aan het eten vanaf 

dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag, tussen 16.00 en 21.00 uur.  

 Kosten bedragen € 17,50 p.p. exclusief drank.   

Belangrijke data om niet te vergeten  

Op de agenda staan de volgende data nog vermeld voor een maandelijkse activiteit : 

Dinsdag   15 januari t/m 20 januari  Senioren Expo Veldhoven  

Dinsdag   22 januari      Kempisch Seniorenconcert  

Dinsdag   19 februari      Bezoek fabriek Yakult Almere  

Woensdag  20 maart      Jaarvergadering Kattendans  

Woensdag   

  

  

17 april      Bezoek 2de kamer  

Amusement in het Hofhuys   

Binnen RSZK ‘t Hofhuys wordt een gevarieerd amusementsprogramma aangeboden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de amusementsactiviteiten in RSZK ‘t Hofhuys voor 

de maand januari:  

Woensdag 2 januari  Bingomiddag       van 14.00 – 15.30 uur  

Woensdag 9 januari  Liederentafel de Neterklanken  van 14.00 – 15.30 uur  

Donderdag 10 januari  De reizende jukebox    van 14.00 – 15.30 uur  

Woensdag 16 januari  Kienen        van 14.00 – 15.30 uur  

Woensdag 23 januari  Zo wast vruuger      van 14.00 – 15.30 uur  

Woensdag 30 januari  

  

Frans de Meijer      van 14.00 – 15.30 uur  

Deze activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal van RSZK ’t Hofhuys.  

Wijzigingen onder voorbehoud. U bent van harte welkom.  
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Busreis Yakult 19 Februari 2019  
Vanuit onze leden kwam de vraag om een keer een bezoek te brengen 

aan de Yakultfabriek te Almere. Aan de hand van die vraag hebben wij 

in samenwerking met EMA reizen een hele leuke dag samengesteld.   

Bij de nieuwsbrief van december was een flyer bijgevoegd.  

Vergeet u niet zich hiervoor op te geven bij:   

• Maria Kolen, Molenakkers 19F, 5571 LB Bergeijk.  

• Netty Jansen- Kox, Weebosch 33, 5571 LV Bergeijk.  

• Stien Kraayvanger, v.d. Tillaartstraat 18, 571 KV Bergeijk.  

Wij hebben hiervoor ook de KBO afdelingen Luyksgestel, Westerhoven en Riethoven 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

  

Tevens zijn er 2 flyers bijgevoegd met een aanbod van buitenlandse reizen.  

Een 5-daagse reis naar Duitsland/Eifel van 19 t/m 23 juni 2019.  

Een 7-daagse reis naar Oostenrijk van 24 september t/m 30 september 2019.  

  

Als u wenst deel te nemen aan een van deze 2 bovenstaande reizen kunt u zich d.m.v. 

bijgevoegd aanmeldingsformulier opgeven op een van de boven vernoemde locaties.  

Gelieve dit te doen op woensdag 23 januari 2019.  

Voor verdere inlichtingen: Maria Kolen tel. 0653304125.  

   

 

DigiTaalhuis vraagt vrijwilligers  

Ben jij onze nieuwe taalvrijwilliger?  

Als taalvrijwilliger help je deelnemers individueel of in kleine groepjes om beter te leren 

lezen, schrijven of spreken. Je maakt gebruik van bestaande leermaterialen en als je 

het leuk vindt kun je ook ons spreekuur bemannen of wat administratieve 

ondersteuning geven. Uiteraard zorgen we voor goede scholing en word je 

ondersteund door de coördinator.  

Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsproject van de gemeente Bergeijk, Bibliotheek 

de Kempen, Wel Welzijnswerk (voorheen GOW welzijnswerk), het Ster College en 

Stichting Lezen en Schrijven. Samen willen we volwassenen Nederlanders helpen die 

moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. We richten 

ons op Nederlanders, maar ook op mensen uit de EU en vluchtelingen die niet (meer) 

op een inburgeringscursus zitten.   

Help jij ons mee om er een grandioos succes van te maken?   

Voor vragen ben ik bereikbaar: Maria Heesterbeek:mheesterbeek@welzijndekempen.nl  
   

 

Kaarten Kienen  
Data van Rikken en Jokeren zijn:   

Op woensdagmiddag in 2019  9 jan., 23 jan., 6 febr., 20 febr.,   Data 

van Kienen zijn:  

Op woensdagmiddag in 2019 16 jan., 30 jan.,13 febr., 27 febr.,    

Kom eens gezellig langs om mee te kienen of een potje te jokeren of te rikken. Er is 

nog plaats voor enkele dames en heren. U bent van harte welkom. De koffie staat 

klaar!!  
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Oproep voor meer bewegen 
In beweging tijdens de Fysio Mind les! We weten dat het belangrijk is om in beweging 
te zijn. Goed voor het uithoudingsvermogen, de spierkracht, de lenigheid en het 
evenwicht. De les wordt op dinsdag van 13.30 – 14.30 uur gegeven door Ank 
Burgmans, Mindful Fysiotherapeute.  
Er wordt gestart op 15 januari aanvang 14.00 uur. Belangstellenden kunnen langs 
komen om te kijken hoe dit gaat en of ze mee kunnen doen.  
KOM EN DOE OOK MEE! 
 
  

Vaste activiteiten   

Maandag:  

Aqua-joggen in de Albatros     Eersel     van 09.00 tot 09.45 u.  

Repetitie van “Zang en Vriendschap”  Kattendans    van 10.15 tot 12.00 u.  

Jeu de Boules bij de       Kattendans    van 09.00 tot 12.00 u.  

Koersbal in        

  

Dinsdag:  

  ‘t Hofhuys    van 13.30 tot 16.30 u.  

Aqua-joggen in de Albatros,    Eersel     van 09.00 tot 11.45 u.  

Bridge           Kattendans   van 09.45 tot 12.00 u.  

Fietsen 40 km         Kattendans    vertrek om 13.00 u.  

Aqua-joggen in de Albatros,     Eersel     van 13.45 tot 15.15 u.  

Volksdansen in de       Kattendans   van 19.30 tot 21.00 u.  

Restaurant “de Heerlijkheid”    ’t Hofhuys    van 18.00 tot 20.00 u. De 

keuken is open tot 19.00 uur.  

Woensdag:  

 

Kaarten of Kienen       Kattendans   van 13.30 tot 16.00 u  

Wekelijkse activiteit       ’t Hofhuys    van 14.30 tot 16.00 u.  

Volksdansen Weebosch  

  

Donderdag:  

    ’t Sant     van 10.15 tot 11.15 u.  

Wandelen          Kattendans   vertrek 9.30 u.  

Volksdansen in de    

  

Vrijdag:  

    Kattendans   van 13.45 tot 14.45 u.  

Ouderengym in de        Kattendans    van 09.30 tot 10.30 u.  

 

Ma t/m Vr:  

Ouderensoos     Kattendans  van 09.00 tot 12.00 u. 

van 13.00 tot 17.00 u 


