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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief augustus 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 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 
Zondag  13 okt. ’s avonds Taptoe Lommel (in samenwerking met EMA)  
Zaterdag 26 okt Kringtoernooi biljarten te Reusel  
Zondag  27 okt  Kringtoernooi biljarten te Reusel  
Zaterdag  02 nov. Kringtoernooi biljarten te Reusel  
Woensdag  06 nov. Seniorendag 2019 
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/ 
 

Kattendans 

De Kattendans is weer open vanaf 12 augustus 2019.  

Iedereen is dan ook weer van harte welkom. 

 

Data Kaarten of Kienen en Bridge. 

Woensdagmiddag is er Kienen in 2019 op: 4 sept., 17 sept.,  

De data voor het kaarten op woensdagmiddag zijn: 11 sept., 25 sept., 

Het bridgen start weer op dinsdagmorgen 3 september. 

 

Nieuwe leden 

Mw. Anita Daris    Kon. Julianastraat 40 
Mw. Yvonne Antonis   Dr. Rauppstraat 21 
 

Overleden leden 

 

Mw. Jo Jansen-van Dingenen  Witrijtseweg 14 05-06-2019  87 jaar 
Dhr. Jan Heesterbeek   Dr. Rauppstr. 16 05-06-2019  84 jaar 
Dhr. Broer Hoeks    Kl. Broekstraat 20 13-06-2019  82 jaar 
 

https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/
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Wereldwijd aandacht voor dementie 

Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht 
gevraagd voor Alzheimer en tientallen andere aandoeningen die schuil gaan achter de 
naam dementie. Net als voorgaande jaren organiseren we voorafgaand aan de Wereld 
Alzheimerdag ‘de week van dementie’. 
Wethouder Manon Theuws trapt de week van dementie af op maandag 16 september om 
19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Tijdens de week van dementie worden er veel activiteiten aangeboden zoals op maandag 
een informatieavond  waarbij diverse aanbieders aanwezig zijn om u te informeren over de 
mogelijkheden rondom Domotica. Ook kunt u deze avond deelnemen aan de workshop 
met VR brillen, ‘dementiebrillen’.  De VR bril bestaat uit een 360 graden simulatiefilm. De 
film laat u in de huid van iemand met dementie kruipen. Hierdoor krijgt u meer begrip voor 
de situatie waarin iemand met dementie leeft.  
Bewegen staat ook centraal in de week van dementie. Zo kunt u onder begeleiding van de 
fysiotherapeut ervaren en het inzicht vergroten over het positieve effect van bewegen op 
alle domeinen van zelfredzaamheid. Of dans uw hersenen fit in samenwerking met een 
geriater en dansdocenten. 
Er zal op donderdagavond een interactieve voorstelling plaatsvinden van Len Copal.  
Als afsluiter op vrijdag is er een miMakkes workshop voor mantelzorgers en vrijwilligers 
die graag contact willen maken met de persoon die ze ondersteuning (gaan) bieden. Er 
worden concrete handvatten en tips voor het maken van contact aangereikt waardoor de 
communicatie en het contact makkelijker kunnen verlopen. Kortom een mooie week met 
veel variatie. 
 

Uit eten in augustus   

Op dinsdag 27 augustus gaan we uit eten bij Eddy’s Eetcafé.   
Hof 126 – 128 5571 CA Bergeijk telefoon. 0497-575501  
Reserveren kan in de week voorafgaand aan het eten elke dag vanaf 
10.00 uur.  Kosten bedragen € 17,50 p.p. exclusief drank. 
 

Donderdag 29 augustus presenteert Restaurant De Heerlijkheid – ’t Hofhuys weer een 
thema diner. Deze keer op het menu  MOSSELEN. Aanmelden hiervoor kan t/m 18 
augustus in het restaurant. 
 

Dagreis Woensdag 28 augustus 2de Maasvlakte 

De 2e Maasvlakte, een nieuw stukje Nederland! Het is een nieuwe stap in de ontwikkeling 
van de Mainport Rotterdam. Om aan de vraag te blijven voldoen en om de belangrijke 
economische positie te blijven behouden als haven, dient men steeds verder naar het 
westen, richting Noordzee uit te breiden. Zo is in het midden van de 20e eeuw de Botlek 
aangelegd, in de jaren zestig Europoort en in de jaren 70 de eerste Maasvlakte. De 
plannen voor de tweede Maasvlakte werden eind twintigste eeuw ontwikkeld. Deze 
uitbreiding ten westen van de bestaande Maasvlakte is voornamelijk bedoeld om de 
concurrentie in de containeroverslag met andere Europese havens vol te houden in belang 
van de Nederlandse economie.  
Zie voor meer informatie: https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/  

Zie ook de flyer van EMA.  Opgeven voor deze reis kan tot 15 augustus. 

Aanmelden is ook mogelijk door het te betalen bedrag uiterlijk 14 augustus 2019 over te 

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

vermelding van “Busreis EMA 28 augustus”. Voor inlichting Mevr. Kolen tel. 06-53304125 

 

https://kbokringbergeijk.nl/dagreizen-kbo/
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Amusement (Welzijn) in het Hofhuys 

Binnen ‘t Hofhuys wordt een gevarieerd amusementsprogramma aangeboden. Hieronder 
vindt u een overzicht van de amusementsactiviteiten voor de maand augustus: 
Woensdag  7 aug.  Kienen    van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   9 aug.  Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  14 aug. Jenas Music    van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   16 aug.  Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  21 aug.  Zangeres Corrie   van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   23 aug. Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag  28 aug. Herve Mertens   van 14.00 - 15.30 uur 
Vrijdag   30 aug. Muziekavond   van 19.00 - 21.00 uur 
Deze activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal van ’t Hofhuys, een huis van Oktober.   
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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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

