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Seniorenvereniging KBO Bergeijk   

Nieuwsbrief maart 2019  
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. 

Dinsdag 26 maart a.s. is onze jaarvergadering (ALV). 
Aanvang 13.15 u. in de Kattendans.  
Het bestuur nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Tijdens de jaarvergadering 
doet het bestuur verslag van het gevoerde beleid over het afgelopen jaar en worden de 
financiële resultaten doorgenomen. Ook krijgt u een inkijk in de verwachte ontwikkelingen 
in het komende jaar. Een jaarlijks terugkerend onderdeel is de huldiging van de zilveren 
jubilarissen en de bestuursverkiezing. 
Vast onderdeel in deze vergadering is de bestuursverkiezing. De termijn van Maria 

Kolen en Wim Burgmans loopt af. Beiden zijn opnieuw herkiesbaar.  

Harrie Tils is aftredend en niet herkiesbaar 

We zouden graag zien dat het bestuur wordt uitgebreid met 1 of 2 personen die bereid 

zijn om zich een paar uur per week in te zetten voor onze KBO. U kunt zich aanmelden 

door contact op te nemen met onze voorzitter Wim Burgmans tel. 06-53 245 716. U kunt 

ook een mailtje sturen naar kbo.bergeijk@gmail.com. Als u zich niet zelf kandidaat wilt 

stellen maar denkt een geschikte kandidaat te kennen willen we dat ook graag van u 

vernemen. Wim Burgmans neemt dan contact met hem of haar op. 

Het volledige programma is als volgt:  

• Aanvang van de vergadering is 13.15 u. (Zorg dat u tijdig aanwezig bent!)  
• Openingsgedachte en de herdenking van de in 2018 overleden leden.  
• Welkom en opening door de voorzitter.  
• Behandeling jaarverslag 2018 en goedkeuring van de notulen van de 

jaarvergadering van 20 maart 2018. (Deze vindt u in bijgaande jaarverslag.)  
• Financieel verslag 2018 en begroting 2019.  
• Verkiezing kascommissielid. 
• Bestuursverkiezing.  

• Aftredend en herkiesbaar zijn Maria Kolen en Wim Burgmans. 
• Harrie Tils is aftredend en niet herkiesbaar 
• Kandidaat-bestuurslid is Jo van Gorp. 
• Aanmelding van kandidaat-bestuursleden kan t/m dinsdagmorgen 26 maart.  

• Huldiging van de zilveren jubilarissen.   
• Wat verder ter tafel komt en rondvraag.  
• Sluiting van het officiële gedeelte van de jaarvergadering.  
• PAUZE met koffie en lotenverkoop  
• Optreden van Zangeres Marie-Christine. 
• Trekking van de loterij   
• Sluiting om ca. 17.30 u.  

Zoals u ziet wordt het ook dit jaar weer een nuttig en gezellig samenzijn. Wij hopen 
daarom dat we velen van u mogen begroeten  
  
PS: Het volledige jaarverslag 2018 ontvangt u samen met deze nieuwsbrief.  
U kunt het jaarverslag en het financiële verslag/begroting ook inzien op onze website: 
www.kbokringbergeijk.nl   

mailto:kbo.bergeijk@gmail.com
http://www.kbokringbergeijk.nl/
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FYSIO-MIND 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 is reeds een voortvarende start gemaakt. Heeft u ook belangstelling, 
kom op dinsdag een kijkje nemen en doe mee! 
 

Nieuwe Leden 

Mw. Francien Intven   Kept 10a 
Dhr. Johan Hobbelen   Hagelkruis 12 
Mw. Maria-Louise Hobbelen  Hagelkruis 12 
Mw. Lies van Ekert    Zonnebloemstraat 5 
Dhr. Fons Kuijken    Midakkers 6 
Mw. Ellie Kuijken-van Dorst  Midakkers 6 
Dhr. Cor Verhagen    Kerkstraat 8a 
Mw. Wil Verhagen-Hendrikx  Kerkstraat 8a 
Dhr. Piet Bergmans    Gebint 7 
Mw. Maartje Wartenbergh   Burg. Magneestraat 64 
 

Overleden leden 

Dhr. Janus Willems    Mr. Pankenstr.19 06-02-2019 74 jaar 
 
 

Bezoek tweede kamer 

Als maandactiviteit voor april, hebben wij voor de liefhebbers een bezoek aan de Tweede 
Kamer georganiseerd. Het programma voor 17 april a.s. ziet er als volgt uit: 
12.00 uur   Aankomst Tweede Kamer en een woordje van welkom. 
12.30 - 13.15 uur  Lunch in het restaurant van de Tweede kamer. 
13.30 - 14.15 uur  Gesprek met CDA Tweede Kamerlid René Peters. 
14.15 - 15.30 uur  Rondleiding Tweede Kamer 
15.30 - 16.00 uur  Bezoek Plenaire zaal (Publieke Tribune) 
16.00 uur   Einde en terugreis 
Deze reis is al vol geboekt. (Maximaal 50 personen) 
 
 

Belangrijke data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Dinsdag  26 maart Jaarvergadering Kattendans 
Zaterdag  06 april Culturele Dag in Den Tref in Hapert 
Woensdag  17 april Bezoek 2de kamer 
Dinsdag  14 mei Ave Maria in Brabant én daarbuiten 
Dinsdag 28 mei Dagreis Tinfabriek en Boerenbondmuseum  
Woensdag 12 juni Door leden voor leden 
Dinsdag 16 juli Dagreis Grenslandtocht 
Woensdag  28 aug Dagreis 2de Maasvlakte 
Van de dagreizen wordt nog de nodige informatie verstrekt. 
Flyer van de dagreizen is ook op de website terug te vinden. 
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Fietsclub jaarvergadering 

Uitnodiging jaarlijkse vergadering van de fietsclub KBO-Bergeijk. 
Tijdstip; op dinsdag 19 maart a.s. om 10.30 uur in de Kattendans. 
Let Op! Niet in de gebruikelijke KBO-ruimte, maar op de 1ste verdieping. (i.v.m. bridgen) 
Na afloop van de vergadering tijdens koffie met gebak, afdracht van de contributie. 
Tevens is er de mogelijkheid voor inschrijving nieuwe leden. 
 
 

Uit eten in maart 

Op dinsdag 26 maart gaan we uit eten bij Restaurant Volte, Hof 20 
Bergeijk telefoon 0497-575501 
Opgeven kan in de week voorafgaand aan het eten in het restaurant elke 
dag vanaf 11.00 uur. Kosten bedragen € 17,50 p.p. exclusief drank. 
 

 
 

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 maart:  

• Zondag  03 maart: Hofmuzikanten (van 16.00 tot 16.45 uur);  
• Woensdag  06 maart: Kienen (van 14.00 tot 16.00 uur);  
• Donderdag  07 maart: De reizende jukebox (van 14.00 tot 16.00 uur); 
• Woensdag  13 maart: Zangeres Corrie (van 14.00 tot 16.00 uur); 
• Woensdag  20 maart: Gerard van Kol (van 14.00 tot 16.00 uur); 
• Woensdag  27 maart: Jose Kennis Euromode 
 

Deze activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal van RSZK ’t Hofhuys.   
Wijzigingen onder voorbehoud. U bent van harte welkom.  
 
 

Kaarten en Kienen 

Data van Rikken en Jokeren zijn:  
Op woensdagmiddag in 2019; 20 mrt., 3 apr., 17 apr. 
 
Data van Kienen zijn:  
Op woensdagmiddag in 2019; 13 mrt., 27 mrt., 10 apr., 24 apr., 
 
Kom eens gezellig langs om mee te kienen of een potje te jokeren of te rikken. Er is nog 
plaats voor zowel dames als heren. U bent van harte welkom.  
De koffie staat klaar!!  
 
Aanvang 13.30 uur 
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Uitnodiging Lenteconcert Kempisch Senioren Orkest 

Het Kempisch Senioren Orkest presenteert op zondag 31 maart haar jaarlijks 
Lenteconcert in Gemeenschapshuis Den Tref te Hapert, Alexanderhof 7.  
Het concert begint om 13.30 uur en duurt tot uiterlijk 15.30 uur. 
 
Het Kempisch Senioren Orkest nodigt iedereen van harte uit dit concert bij te wonen, we 
beloven u een gezellige muzikale middag met herkenbare mooie blaasmuziek.  
Als gast hebben we uitgenodigd zangvereniging Bobowaro uit Bergeijk, die op hun 
eigen wijze het programma opluisteren. 
 
 

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 13.00 tot 16.00 u. 
Koersbal in  ’t Hofhuys van 13.30 tot 16.30 u. 
 
Dinsdag: 
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 uur. 
Aqua-joggen in de Albatros Eersel van 13.45 tot 15.15 u. 
Fysio Mind les (Bewegen) Kattendans van 13.30 tot 14.30 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: 
Volksdansen Weebosch ’t Sant van 10.15 tot 11.15 u. 
Kaarten of Kienen Kattendans van 13.30 tot 16.00 u. 
Wekelijks activiteit ’t Hofhuys van 14.30 tot 16.00 u. 
 
Donderdag: 
Wandelen Kattendans vertrek 09.30 uur. 
Volksdansen in de  Kattendans van 13.45 tot 14.45 u. 
 
Vrijdag: 
Ouderengym in de  Kattendans van 09.30 tot 10.30 u. 
Jeu de Boules bij de  Kattendans van 09.00 tot 12.00 u. 
 
Maandag t/m vrijdag 
Ouderensoos  Kattendans van 09.00 tot 12.00 u. 

  van 13.00 tot 17.00 u 
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Verslag dagreis Yakultfabriek & Orchideeënhoeve 

Dinsdag 19 - 02 - 2019 

`s Morgens om 8 uur vertrokken 2 bussen van de KBO met ± 85 medereizigers voor een 
dagreis naar de Yakult fabriek en de orchideeën Hoeve. Het was mooi maar bewolkt weer. 
We gingen rechtstreeks van Bergeijk naar Almere waar bij de Yakultfabriek de koffie met 
gebak klaar stond. Onderweg werd door de chauffeur op een humoristische manier verteld 
wat en waar van alles te zien was, onderbroken door leuke muziek. 
Na de koffie kregen we een presentatie met daarna een film over dit bijzondere bedrijf. Er 
werd uitgelegd dat ons lichaam voor een heel groot deel bestaat uit cellen en dat de groei 
van deze cellen worden gevormd door bacteriën. Een Yakultdrankje bestaat ook uit 
miljarden bacteriën. Dit zijn levende bacteriën en worden dus rechtstreeks in de darmen 
opgenomen. Dit Yakultdrankje wordt gemaakt van, water, magere melk, glucose, aroma`s, 
aangevuld met de Lactobacilles casei Shrota bacteriën. Er zijn 3 verschillende flesjes 
Yakult Original, is zoet, Yakult Light en Yakult Plus, is met vezels en vitamine C. Na deze 
interessante uitleg kregen we de kans om deze flesjes te proeven. Het was mooi om te 
zien hoe snel de drankjes verdwenen waren, maar toen kwamen de mondjes los alsof ze 
wel alcohol hadden gedronken. Daarna mochten we de fabriek, via een glazen wand 
bekijken, dit i.v.m. de hygiëne op het bedrijf. Bij het afscheid kreeg eenieder een koeltasje 
met 24 flesjes Yakult mee. De Directie werd bedankt voor deze gastvrije ontvangst. Dan 
weer in de bus via Urk en de Flevopolders verder.  
 
Via eerst de laatst drooggemalen polder met daar heel veel industrie en vele windmolens, 
dan langs de Oostvaardersplassen en de al vele jaren langer drooggemalen 
Noordoostpolder met zijn vele landbouwbedrijven, naar den Aanloop in Tollebeek, voor de 
lunch. Een geweldige koffietafel met een heerlijke kroket. De hele groep was positief over 
deze lunch. 
De reis ging weer verder naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Een overkapt terrein 
van 25.000.m2. Er was van alles te zien, een Orchideeënkwekerij, Bloementuin, een 
Regenwoud, een Vlindertuin, een Kinderspeelplaats, veel stromend water met vissen, 
schildpadden, aapjes, noem maar op. Het was werkelijk prachtig om te zien. Nadat we 
alles hadden bekeken en een drankje gedronken, kregen we allemaal nog een mooie 
verpakte orchidee en vertrok de bus weer om ± 16.15 uur richting het beloofde 3 gangen 
diner in de Molen in Harskamp. Het diner bestond uit, een kop soep, een mooi stuk 
karbonade met champignonsaus, 3 soorten aardappels, bloemkool, boontjes, groente en 
salades, daarna nog een toetje van bavarois, slagroom en ijs. 
Geheel voldaan en dik tevreden stapte iedereen weer in de bus om de reis naar huis voort 
te zetten. Ondertussen was het wel donker geworden. De chauffeur zei dat hij last had van 
het licht in de bus en schakelde over naar wat romantisch licht. 
Dit werd ook nog aangevuld met wat romantische muziek en toen kwam er rust in de bus. 
Tussen Eindhoven en Bergeijk bedankte de chauffeur voor de geweldige samenwerking 
en ook Maria Kolen voor het mede organiseren van deze reis. Dit werd met een groot 
applaus beantwoord. De chauffeur wenste ons nog een mooie avond, een goede 
nachtrust en gezond weer op.  
Tot de volgende keer.  
 

Gr Piet Boudewijns 

 


