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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief juni 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 

 

Belangrijke data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Woensdag 12 juni Door leden voor leden Kattendans 
Dinsdag 16 juli Dagreis Grenslandtocht 
Woensdag 28 aug. Dagreis Tweede Maasvlakte 
Woensdag 18 sept. Terrasconcert Kempisch Senioren Orkest Kattendans 
Vrijdag  11 okt. Jeu de Boules Toernooi Kattendans  
Woensdag 16 okt. Bedrijfsbezoek Vencomatic Eersel 
Zaterdag 26 okt Kringtoernooi biljarten te Reusel  
Zondag  27 okt  Kringtoernooi biljarten te Reusel  
Zaterdag  02 nov. Kringtoernooi biljarten te Reusel  
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/ 
 

Vakantie Kattendans 

De Kattendans is gesloten van 8 juli tot 12 augustus 2019 

 

Overleden leden  

Mw. Betsie Snellens-van Heeswijk Klaproosstraat 13 13-05-2019  84 jaar 
 
 

Uit eten in juni   

Op woensdag 26 juni gaan we uit eten bij Restaurant “De Gouden Leeuw”  
Hof 6 5571 CC Bergeijk telefoon 0497-571580  
Reserveren kan in de week voorafgaand aan het eten elke dag vanaf 
10.00 uur.  Kosten bedragen € 17,50 p.p. exclusief drank. 
 

 
 

Dagreis Dinsdag 16 juli 

Een Grenslandtocht. Het Rijk van Nijmegen, het land van Cuijk, het vroegere graafschap 

van Kleve met het Reichswald  zijn, ondanks dat er een landsgrens ligt, met elkaar 

verbonden. Nabij Nijmegen en Groesbeek ligt een mooi glooiend heuvellandschap wat is 

ontstaan nadat klein en zand werd opgestuwd door een gletsjer in de IJstijd. De prijs van 

deze tocht bedraagt € 61,00 p.p. Meer informatie vindt u op de website van KBO Kring 

Bergeijk; https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/  

https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/
https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/
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Opgeven voor deze reis kan op een van de onderstaande adressen vóór uiterlijk 26 juni: 

• Maria Kolen, Molenakkers 19f, 55671 LB Bergeijk 

• Stien Kraaijvanger, van den Tillaartstraat 18, 5571 KV Bergeijk 

• Netty Jansen – Kox, Weebosch 33, 5571 LV Bergeijk 

Aanmelden is ook mogelijk door het te betalen bedrag vóór uiterlijk 26 juni 2019 over te 

maken naar Bankrekening: NL58 RABO 0106 3136 30 t.n.v. KBO Bergeijk met vermelding 

van “Busreis EMA 16 juli. Voor inlichting Mevr. Kolen tel. 06-53304125 

 

Weet u wel wat KBO Bergeijk doet. 

Niet voor iedereen is duidelijk wat er allemaal georganiseerd wordt door de KBO. Om dit 

aan iedereen te kunnen laten zien hebben we hierover een film laten maken. 

Will Dekoninck uit Bergeijk heeft een jaar lang alle activiteiten, bijeenkomsten, feestjes, 

e.d. op film vastgelegd. Deze film zal op 12 juni voor de eerste keer getoond  worden. 

Door middel van deze film wil de KBO laten zien dat er voor de ouderen in Bergeijk een 

ruime keuze aan activiteiten is.  

Een kleine opsomming hiervan zijn o.a. wekelijks zingen, volksdansen, fietsen, jeu de 

boules, koersbal, aqua-joggen, zwemmen, kaarten (bridge, jokeren en rikken), kienen, 

wandelen, ouderengym enz. 

De wekelijkse, maar ook de maandelijkse activiteiten en de bijzondere feesten zijn 

vastgelegd in de ca. 45 minuten durende film.  

Verder wordt ook het 40-jarig jubileum van ons koor “Zang en Vriendschap” op deze dag 

afgesloten. We hebben als bestuur gemeend hiervoor een extra middag te moeten 

organiseren. Het koor zal ons verwelkomen met enkele extra ingestudeerde nummers. 

Daarna zullen er een paar leuke sketches ten tonele gebracht worden. Hierna vindt de 

première van de film plaats. Na de pauze zullen er nog een paar leuke dingen de revue 

passeren.  “Zang en Vriendschap” sluit rond de klok van 4 uur deze happening af. 

Deze middag heeft de titel meegekregen van “Door Leden, Voor leden”. 

Iedereen is van harte welkom op 12 juni, aanvang 13.30 uur. 

In verband met de gratis koffie willen we graag weten hoeveel personen er op deze 

middag komen. De toegang is voor IEDEREEN en gratis. 

U kunt zich voor 6 juni a.s. aanmelden bij o.a.  

• Maria Kolen Molenakkers 19f, 06-53304125, 

• Stien Kraayvanger, van den Tillaartstraat 18,  

• Nettie Jansen, Weebosch 33  

• en bij de balie in het Hofhuys. 
 
Aanmelden kan via de invulstrook maar is ook mogelijk via ons e-mailadres 
kbo.bergeijk@gmail.com  
 
 

mailto:kbo.bergeijk@gmail.com
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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 juni:  
 
Woensdag  5 juni   Kienen    van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   7 juni   Muziekavond    van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  12 juni  Mariaposa    van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   14 juni Muziekavond    van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  19 juni Zangeres MarieChristien  van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   21 juni  Muziekavond    van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  26 juni Samco     van 14.00 - 15.30 uur 
Donderdag  27 juni De Reizende Jukebox  van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   28 juni 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.  
 
 

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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanmeldingsformulier Door Leden - Voor Leden 12 juni a.s.  

 
Inleveren voor 7 juni 2019. bij Maria Kolen: Molenakkers 19f 5571 LB  Bergeijk 

Ik meld me aan voor de dag Voor Leden Door Leden  op 12 juni a.s. in de Kattendans:   

 

naam: ___________________________________________ 

 

adres: ___________________________________________ 

 

tel.nr. ____________________________________________ 

 

 

 

 

Gratis je verkeerskennis opfrissen?  

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je 

vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je 

mobiel blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis 

van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Bergeijk en in samenwerking met de 

lokale seniorenbonden uit de gemeente organiseren we een opfriscursus voor de ervaren 

automobilist. 

De cursus is op woensdag 11 en 18 september 2019 tijdstip 9.30 – 11.30 in Bergeijk. 

Ben je boven de 50, een ervaren automobilist en inwoner van de gemeente Bergeijk en is dit iets 

voor jou?  

Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande link of bel tijdens 

kantooruren met 088-5248850 

www.vvn.nl/opfrisbergeijk 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 

 

 

 

 

http://www.vvn.nl/opfrisbergeijk

