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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief mei 2019 
 
 
Aan- of afmelden tel. 06-53304125 of per E-mail: kbo.bergeijk@gmail.com  
Correspondentieadres: Molenakkers 19f 5571 LB  Bergeijk Bankrek.:NL58 RABO 010 63 13 630 

Maandactiviteit  

Op dinsdag 14 mei wordt in de Kattendans te Bergeijk een groot ‘Ave Maria in Brabant én 
daarbuiten’ georganiseerd. Met medewerking van pastoor Luc Buyens, de kerkkoren van 
groot Bergeijk en de Heemkundekring Bergeijk met een mooi verhaal. Dit allemaal 
opgetekend en verteld door Erik Kolen. Dinsdag14 mei Kattendans Bergeijk van 13.30 tot 
17.00 uur.  
 

Belangrijke data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Dinsdag  14 mei Ave Maria in Brabant én daarbuiten 
Dinsdag 28 mei Dagreis Tingieterij en Boerenbondmuseum  
Woensdag 12 juni Door leden voor leden 
Dinsdag 16 juli Dagreis Grenslandtocht 
Woensdag  28 aug. Dagreis Tweede Maasvlakte 
Woensdag 18 sept. Terrasconcert Kempisch Senioren Orkest Kattendans 
Woensdag 16 okt. Bedrijfsbezoek Vencomatic Eersel 
Woensdag 20 nov. Toneeluitvoering van onze Toneelvereniging 
Woensdag 18 dec. Kerstviering in de Kattendans 
Van de dagreizen wordt nog de nodige informatie verstrekt. Flyer van de dagreizen is ook 
op onze website te vinden. https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/ 
 

Dagreis Mei 2019 

Op 28 mei a.s. hebben we een dagreis gepland naar een Tingieterij en een 

Boerenbondmuseum. U kunt zich voor deze reis ook weer opgeven via de bank onder 

vermelding van Busreis EMA 28 mei, naam en aantal personen. Uiterlijk  tot 15 mei 2019.   

IBANnummer NL58RABO0106313630 t.n.v. KBO afd. Bergeijk. 

 

Nieuwe leden  

Dhr. Jack Kwinten    Weebosch 108 
Mw. Antoinette van der Eem  Sterrepad 41d 
 

Overleden leden  

Dhr. Nol Kwinten    Weebosch 108 04-04-2019  87 jaar 
Mw. Nellie Vercammen-v.d. Berg  Eerselsedijk 2 26-04-2019  93 jaar 
Mw. Zus van Hout-Gijsbers  Brouwershof 6 27-04-2019  91 jaar 
Mw. Coby van Kampen-Smolders Elsenhof 18  01-05-2019  83 jaar 

 

https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/
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Uit eten in mei   

Op dinsdag 21 mei gaan we uit eten bij Tante Thee ‘Eten en Drinken’  
Hof 82a 5571 CC Bergeijk telefoon 0497-338188  
Reserveren kan in de week voorafgaand aan het eten in het restaurant 
elke dag vanaf 9.30 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 mei:  
Woensdag  8 mei  Gerard van Kol  van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   10 mei Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Vrijdag   17 mei Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  22 mei Midlife + Band  van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   24 mei Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  29 mei Zangeres Hetty  van 14.00 - 15.30 uur 
Donderdag  30 mei De Reizende Jukebox van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   31 mei Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Deze activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal van RSZK ’t Hofhuys.   
Wijzigingen onder voorbehoud. U bent van harte welkom.  
 

Aspergemenu Hofhuys: 

Op donderdag 23 mei, om 18.00 uur staan asperges op het menu in Restaurant De 
Heerlijkheid – RSZK ‘t Hofhuys Kosten bedragen € 19,50 p.p. exclusief drank  
Aanmelden kan t/m 12 mei in het restaurant. Betaling dient bij aanmelding te worden 
voldaan. Op het menu staat vermeldt: 

• Aspergekroketjes met een lichte dragonmayonaise  

• Romige aspergesoep met stukjes gerookte zalm  

• Sleepasperges met hollandaisesaus, gekookt ei, achterham en aardappelpuree met 
tuinkruiden  

• Vanille-ijs met amarena kersen, chocolade en slagroom 
 

Kaarten en Kienen  

Data van Rikken en Jokeren zijn: Op woensdagmiddag: 15 mei en 29 mei. 
Data van Kienen zijn: Op woensdagmiddag: 08 mei en 22 mei. 
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 
 

Open Dag SO&I 

Wij leren 50-plussers omgaan met computer of tablet met Internetten en E-mailen 
De cursussen worden gegeven in ons computerlokaal; in het gebouw van de 
Muziekschool Art4You Dr. Rauppstraat 35, Bergeijk 
Open Dag dinsdag 28 mei 2019; 10.00–16.00u.  Voor nadere informatie kunt u ook onze 
website raadplegen: www.computerlesbergeijk.nl 
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Kortingsregeling Boekhandel Bruna in Bergeijk 

KBO Kring Bergeijk is met de Bruna in Bergeijk tot overeenstemming gekomen over een 
kortingsregeling voor KBO-leden. Op boeken kan en mag de Bruna geen korting geven 
vanwege de wetgeving Vaste Boekenprijs. Op vertoon van de ledenpas van de KBO wil de 
BRUNA op de volgende artikelen korting geven:  

• Kantoorartikelen. Hieronder vallen alle papier en schrijfwaren, 
computerbenodigdheden, feestartikelen, cadeaupapier en kantoorbenodigdheden.  

• Wenskaarten.  

• Tijdschriften. Hieronder vallen ook puzzelboekjes, hobbybladen, weekbladen 
(weekend, party, story, privé) e.d.  

Voor al deze groepen geldt: op vertoon van een geldige ledenpas 5% korting op 
bovenstaande artikelgroepen. 
Behalve bij aanbiedingen en acties kan geen korting worden verleend  
 
 

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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Bezoek aan de tweede Kamer in Den Haag; 

`s Morgens om ca. 10 uur vertrekt de volle bus met KBO leden naar de Tweede Kamer. 
Aangekomen werden we welkom geheten door CDA-kamerlid René Peters. 
Hij vertelde in het kort hoe het dagprogramma er uit gaat zien. Daarna gingen we naar de 
Fractiezaal van het CDA. We kregen uitleg over de historie van het al zeer oude Eerste en 
Tweede kamer gebouw. Ook werd uitgelegd hoe de tweede Kamerfractie met een voorstel 
omgaat. Er wordt een kamerlid aangesteld die het woord voert en de rest is het daar mee 
eens. De Tweede Kamer heeft 150 leden. Zij vergaderen dus over voorstellen van het 
kabinet en controleren de ministers. De Tweede Kamer is de landelijke 
volksvertegenwoordiging van Nederland en wordt rechtstreeks door het volk gekozen. De 
Tweede Kamer en de Eerste Kamer vormen samen de Staten-Generaal of het parlement. 
De tweede Kamer bestaat momenteel uit 13 Politieke partijen. 
De taak van de Tweede Kamer bestaat voornamelijk uit het controleren van 
wetsvoorstellen van de regering. Alle wetten van de regering moeten eerst goedgekeurd 
worden door de meerderheid van de Tweede Kamer en worden zo nodig gewijzigd. De 
wet van initiatief maakt het mogelijk dat Tweede Kamerleden ook zelf wetsvoorstellen 
kunnen indienen. Een wet kan pas door de Tweede Kamer worden aangenomen als de 
meerderheid met het voorstel instemt. Daarom is het van belang dat de Coalitie een 
meerderheid vormt in de Tweede Kamer. 
De Tweede Kamer heeft in tegenstelling tot de Eerste Kamer sinds 1814 het recht van 
initiatief en sinds 1848 het recht van amendement. De leden worden rechtstreeks bij 
algemeen kiesrecht gekozen. De 150 leden hebben, als twee hoofdzaken, controle van de 
regering en medewetgeving.  
Na deze uitleg door René Peters kwam Anouk van de Zanden die ons uitnodigde voor de 
lunch. Na de goed verzorgde en smakelijke lunch begeleidde Anouk ons door 
verschillende zalen, de een al mooier dan de ander. 
De bibliotheek was wel een heel interessante zaal. In grote hoge rekken stonden alle 
beleidsstukken, wetsvoorstellen en alles wat er in al die jaren, door de beleidsmakers was 
besproken. In deze zaal werd door Wil de Koning gefilmd en een groepsfoto gemaakt. 
Ook hebben we een debat in de Plenaire zaal mogen aanhoren. Minister Blok moest zich 
t.o.v. de Fractievertegenwoordigers verdedigen over de mensenrechten in Somalië, waar 
ook vooral de vrouwen nog steeds worden verkracht en vernederd. Nadat Anouk ons nog, 
via roltrappen van boven naar beneden en omgekeerd de overige zalen van het gebouw 
had laten zien vroeg een van de leden waarom er in het hele gebouw geen enkele foto 
van het Koningspaar was te zien, maar wel een foto van het eerste vrouwelijke tweede 
kamerlid. Hierop antwoordde Anouk dat de Staten-Generaal een beleid voert waar het 
Koningschap niets over te zeggen heeft. Vroeger was de Koningin wel in de Tweede 
Kamer aanwezig, maar werd van midden in de zaal naar de hoek verplaatst en daar was 
zij het niet mee eens. Toen heeft zij nog tijdelijk boven achter een scherm gezeten, maar 
is nu voorgoed afwezig. De vragensteller wilde verder geen discussie.  
Het was tijd voor vertrek, er werd afscheid genomen en terug naar de bus.  
De reis was vlot verlopen.  
Na afscheid genomen te hebben zijn we allen weer goed thuisgekomen. 
De KBO-leden vonden het een leuke interessante dag. 
 
Opgetekend door Piet Boudewijns. 
 

https://www.bing.com/search?q=bibliotheek&FORM=AWRE

