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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief april 2020 
 
 
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 
 
Het coronavirus heeft een enorme impact op ons dagelijks leven, voor zowel jong als oud. 
Scholen zijn gesloten, horecabedrijven moesten de deuren sluiten en bijeenkomsten 
worden afgeblazen. Ook de Kattendans blijft tot nader bericht gesloten. 
Dit heeft het bestuur doen besluiten om de geplande jaarvergadering van 11 maart 
af te zeggen. Wanneer deze wél doorgaat is momenteel nog niet duidelijk. 
Het bestuur betreurt dat dit niet beter gecommuniceerd is naar iedereen. 
 
Het RIVM adviseert om sociale contacten zoveel als mogelijk te beperken, zeker voor 
mensen die ouder zijn dan 70 jaar en/of een kwetsbare gezondheid hebben. 
Daarnaast is het niet verstandig om te reizen met het openbaar vervoer en het bezoeken 
van plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn zoals o.a. de supermarkt. Bezoek van en 
aan mensen met klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts wordt ook 
ten strengste afgeraden.  
 
Natuurlijk willen we onze medemens niet in de kou laten staan. Onze aandacht gaat uit 
naar ouderen, kwetsbare mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid, 
alleenstaanden en naar dorpsgenoten die wat extra aandacht kunnen gebruiken.  

Belastingaangiften. 

Bericht voor KBO leden die door FNV adviseurs belastingaangiften laten verzorgen.  
In verband met de coronacrisis gaan de afspraken bij de Kattendans in april ook niet door. 
De aangifte moet vóór 1 Mei bij de belasting binnen zijn. Er kan uitstel worden 
aangevraagd maar dat moet ieder voor zichzelf doen. 
Dat kun je op de volgende manier doen, houd wel je BSN nummer bij de hand. 
Bel naar 0800-0543 luister af en toets 3 in. 

• Toets dan je BSN nummer in (als hier om wordt gevraagd) en sluit af met een hekje #.  

• Kies daarna optie 1 voor uitstel van de aangifte 2019.  

• Het BSN nummer wordt herhaald. Bevestig door op 1 te toetsen.  

Dan is uitstel aangevraagd tot 1 September 2020 

Mededeling fietsclub 

Voorlopig gaat het fietsen tot 1 juni a.s. niet door. Wanneer wij de jaarvergadering houden 
is nog totaal onduidelijk. Pas allemaal goed op jezelf en je naaste.!!  

Belangrijke data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Donderdag    9 juli Busreis Surf & Turf 
Maandag   3 augustus Busreis Overijssel Weerribben 
Vrijdag  11 september Busreis Bonn, de geheime stad van … 
Zie voor meer informatie het programmaboekje 1e halfjaar 2020. 
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Data Kaarten of Kienen of Samen eten. 

Tot nader bericht zijn ALLE ACTIVITEITEN stilgelegd 

 

Nieuwe leden 
Dhr. Siemen Scheer   Dr. Schaepmanstraat 7 
Mw. Cis Scheer-van der Sanden  Dr. Schaepmanstraat 7  
 
Overleden leden 

Dhr. Piet Smets    Hof 53  06-03-2020  95 jaar 
Mw. Riek van der Heijden-Bergmans Ereprijsstraat  16 14-03-2020  81 jaar 
Mw. Mia Kennis-Jansen   Nieuwstraat 57 19-03-2020  85 jaar 
Mw. To van der Meijden-van Gerwen Hof 53  20-03-2020  92 jaar 
Dhr. Sjef Kennis    Nieuwstraat 57 23-03-2020  85 jaar 
Dhr. Theo Valkenaars   Hofloop 2  29-03-2020  82 jaar 

Creatief in naastenliefde als blijk van solidariteit 

Voedselbank Bergeijk 

Voor de voedselbank zijn verschillende toevoerstromen gestagneerd. Daarom zijn ze heel 
blij dat er ook vanuit de kerk hulp aangeboden wordt.  
De Nederlandse bisschoppen verwoorden het als volgt: Houdbare levensmiddelen 
inzamelen is een blijk van naastenliefde. Op deze manier kan het gebed des Heren “geef 
ons heden ons dagelijks brood” een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Ze 
roepen de gelovigen op om ‘door te delen’ ook concreet solidair te zijn met de kwetsbare 
groepen in onze samenleving. 
 

Houdbare levensmiddelen inzamelen is één van de manieren om ons medeleven te tonen 
met hen die het ook op dit gebied niet gemakkelijk hebben. 
In samenspraak met de voedselbank van Bergeijk zijn er in de verschillende kerkdorpen 
inzamelpunten georganiseerd met name: 

• het portaal van de Hofkerk, 

• de pastorie van Westerhoven, 

• de kerk van Riethoven, 

• het portaal van de kerk van ’t Loo, 

• de Heilig Kruiskapel te Luyksgestel en 

• de kerk van de Weebosch. 
 
Hierbij vindt U een lijst van gevraagde producten: 
Op dit moment heeft de voedselbank het meest behoefte aan lang houdbare producten: 

• Groente of fruit in blik of pot 

• Volkorenpasta 

• Couscous, zilvervlies- of meergranenrijst 

• Peulvruchten uit blik of pot (bijv. bruine bonen, kidneybonen, linzen) 

• Houdbare, magere of halfvolle zuivelproducten 

• Olijf- of zonnebloemolie 

• Kaas en eieren 
 

 Dank voor uw gave en medeleven. 


