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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief december 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 
 

Dringend verzoek. 

Wil iedereen die zich reeds aangemeld heeft voor de kerstviering en nog GEEN 

entreebewijs en consumptiebon heeft, deze ophalen op 6 december tussen 10.30 en 

12.00 uur in de Kattendans. Iedereen die zich nog niet aangemeld heeft kan zich ook nog 

opgeven op 6 december van 10.30 tot 12.00 uur in de Kattendans. 

Op woensdag 18 december a.s. is onze jaarlijkse Kerstviering.  
Het volledige programma voor deze dag is als volgt: 
10.30 u. – 11.30 u.  H. Mis in de Hofkerk met medewerking van ons koor 

   “Zang en Vriendschap” o.l.v. Lau Kanen.   
11.45 u. – 13.00 u.  Feestelijke koffietafel in de Kattendans en verkoop van loten. 
13.30 u. – 14.15 u.  Kerstverhaal door Johan Biemans. 
14.15 u. – 15.00 u.  Pauze met een gratis consumptie. 
15.00 u. – 15.45 u.  Kerstliederen met Liederentafel “Het Teutenkoor”. 
15.45 u. – 16.00 u. Korte pauze.  
16.00 u. – 16.30 u.  2de gedeelte van het optreden van het Teutenkoor” 
16.30 u. – 17.00 u. Trekking loterij, slotwoord en kerstwens van de voorzitter. 
 
Voor deelname aan de kerstviering wordt een bijdrage gevraagd van € 7,00 per persoon. 
Te voldoen bij aanmelding.  
 
Aanmelden op vrijdag 6 december in de Kattendans van 10.30 uur tot 12.00 uur  of 
Bij Stien Kraaijvanger, van den Tillaartstraat 18 of 
Bij Netty Jansen-Kox, Weebosch 33    
 
Aanmeldingsformulier voor de Kerstviering op 18 december 2019  

Naam lid :…………………………………………………………. 

Adres :……………………………………………… 

Aantal personen :……………………. 

 

Belangrijke data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Donderdag 12 dec. KBO film en film Weverij de Ploeg 
Woensdag 18 dec. Kerstviering in de Kattendans 
Vrijdag 20 dec Musical Mamma Mia 
Dinsdag    7 jan. Film in de Kattendans 
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Data Kaarten of Kienen. 

Woensdagmiddag is er Kienen op: 11 dec., 15 jan., 29 jan., 

Het Rikken en Jokeren is op woensdagmiddag: 4 dec., 8 jan., 22 jan., 

Nieuwe leden 

Dhr Wim Wouters    Weebosch 102 
Mw. Mariet Wouters-van Glabbeek Weebosch 102  
Dhr. Bert de Proost    Nieuwstraat 28 
Dhr. Jan Loomans    Vendelier 28 
Dhr. Jan Romme    Fr. Romboutsstraat 12 
Mw. Mien Kapaan    De Vang 1 
Dhr. Jan Tijssen    Mollenstraat 14 
Mw. Nelly Borrenbergs   Horstakker 3 
 
Overleden leden 

 

Dhr. Janus Daris    Hof 53  04-11-2019  85 jaar 
Mw. Dien Theuws-Teunissen  Weebosch 20 17-11-2019  78 jaar 
Dhr. Jan van Gestel    Herikstraat 1  24-11-2019  90 jaar 
 

Uit eten in december   

Op 7 januari 2020 gaan we uit eten bij Tante Thee, Hof 82a, telefoonnr. 
0497-338188. Let op: we worden daar verwacht om 17.00 uur. 
Reserveren kan in de week voorafgaand aan het eten elke dag vanaf 
10.00 uur.  Kosten bedragen € 17,50 p.p. exclusief drank. 
 

 

Amusement (Welzijn) in DECEMBER 

Binnen ‘t Hofhuys wordt een gevarieerd amusementsprogramma aangeboden. Hieronder 
vindt u een overzicht van de amusementsactiviteiten.  
Woensdag 4 december   14.00 - 15.30u  Zangeres Corrie 
Woensdag 11 december   14.00 - 15.30u  De Grensmuzikanten 
Woensdag 18 december   19.00 - 21.00u   Puur Sang 
Donderdag 19 december   14.00 - 16.00u  De Reizende Jukebox 
Wijzigingen onder voorbehoud. U bent van harte welkom. 

Vaste activiteiten  

Deze zijn vanaf deze maand te zien in het halfjaar programma boekje vanaf pagina 21 wat 
wij u hierbij aanbieden. 
 

Buitenkansje voor senioren  
Maak nu gratis kennis met De Ouderenlijn!  
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis tijdelijk abonnement 
aan van De Ouderenlijn. Via De Ouderenlijn kunnen senioren op een makkelijke manier 
met elkaar in contact komen. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig; fijne 
telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, desgewenst, vriendschappen 
aangaan. Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen deelnemers gratis 
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250 belminuten per maand. Lidmaatschap van KBO-Brabant is niet nodig om deel te 
mogen nemen. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod vanzelf af en houdt deelname op. 
Natuurlijk is het mogelijk om daarna het abonnement op eigen kosten te verlengen (€ 15,- 
per maand, maandelijks opzegbaar).  
 
Hoe werkt het?  
Bij inschrijving geeft u onder meer aan welke interesses u heeft en op welke tijden u graag 
telefonisch contact wil met andere deelnemers. De Ouderenlijn belt u en een andere 
deelnemer met overeenkomende interesses op een tijdstip dat u beiden schikt en verbindt 
u met elkaar door. Uw telefoonnummer is onzichtbaar voor uw gesprekspartner en ook uw 
achternaam en adresgegevens worden niet bekendgemaakt aan de ander. Als een 
gesprek wel of juist niet naar tevredenheid verliep, kunt u dit achteraf aangeven aan De 
Ouderenlijn. Die zorgt er dan voor dat u vaker of helemaal niet meer met elkaar wordt 
doorverbonden. Inschrijven kan via de link: aanmelden.deouderenlijn.nl. 
 
Mocht aanmelden via de website voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u ook contact 
opnemen met KBO-Brabant, via (073) 64 44 066. Wij helpen u graag verder. KBO-Brabant 
heeft de Universiteit voor Humanistiek gevraagd om onderzoek te doen naar de 
ervaringen van deelnemers. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en de 
onderzoeksresultaten zijn niet tot u als persoon te herleiden.  
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van Fonds Sluyterman van 
Loo, Fonds RCOAK en VGZ. 
 

Vervolg filmprogramma:  (staat ook in het nieuwe programmaboekje) 

 
Donderdag 12 december 2019,  Eerst de “KBO film”, dan een korte pauze,                              

Film 2: “Van voormalig weverij De Ploeg naar Bruns DeStijlfactory” 

Een film over het KBO gebeuren van het gehele jaar.  

Het ontstaan van Weverij De Ploeg naar de huidige bestemming Bruns.  

Film  3:  Dinsdag 7 januari 2020, “The Green Mile”. 

The Green Mile is een Amerikaanse dramafilm uit 1999, geregisseerd door Frank 

Darabont. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Stephen King. Hoofdrollen 

worden vertolkt door Tom Hanks en Michael Clarke Duncan. 

 
 

 

Het bestuur van KBO afd. Bergeijk  

wenst iedereen een Zalig Kerstfeest  

en een gezond Nieuwjaar toe. 

Moge 2020 een jaar worden van  

verdraagzaamheid en vrede 

 


