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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief september 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 
 

Enkele mededelingen: 

Fysio-Mind gaat weer opstarten. Vanaf 1 september wordt er met 2 groepen gewerkt. Er 

zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden op 

dinsdag 1 september. Aanvang 1ste groep 13.30 uur. 2de groep 14.30 uur. 

 

Op vrijdag 4 september start de gymgroep in de beweegzaal. De richtlijnen van het RIVM 

worden hier nageleefd. Dus denk aan de 1,5 mtr. afstand. 

 

De organisatie van het bridgen heeft bij haar leden geïnformeerd of er opgestart kan 

worden. Hier is uit voort gekomen dat er voorlopig nog niet gebridged kan worden. 

 

Verder is besloten dat het kienen en kaarten op de woensdagmiddag voorlopig niet door 

kan gaan. 

 

Op dinsdag 29 september vindt er een lezing plaats door dr. Hegge met betrekking tot wel 

of niet een griepspuit halen. Tevens zal corona aan de orde gesteld worden. 

Aanvang van deze lezing 13.30 uur. Voor deze bijeenkomst dient u zich voor 22 

september aan te melden bij Maria Kolen. Er is plaats voor max. 100 personen. 

 

Data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Vrijdag  11 september  Busreis aardbeienkwekerij en rondvaart in de Biesbosch 
Dinsdag 29 september  Lezing over griepspuit door dr. Hegge 
Vrijdag 13 november  Feestelijke jaarvergadering 
 

Nieuwe leden 
Mw. Annie van der Mierde   Hoek 39 
Dhr. Henk Grotenhuis   Broekstraat 32 
Mw. Jeanne Rutten    Lavendelstraat 3 
 
Overleden leden 

 

Mw. Corrie Cremers   Molenakkers 36 27-07-2020  85 jaar 
Dhr. Theo Verhoeven   Eijkereind 52  06-08-2020  83 jaar 
Dhr. Ad van Loon    Hooge Berkt 13a 14-08-2020  85 jaar 
 
 

 

 KBO afd. Bergeijk wenst alle familieleden veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
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Busreis 11 september 

De dagreis van 10 augustus is heel goed gegaan. We hebben inmiddels ook een 

vakantiereis gehad en ook deze is alles meegevallen voor wat betreft de mondkapjes. 

Dus we kunnen geleidelijk aan weer op reis. EMA is erg secuur op de handhaving van de 

corona-maatregelen. Dus: U kunt zich vanaf nu opgeven voor de dagreis op 11 

september. Het aanmeldstrookje vindt u zoals altijd op de flyer bij deze nieuwsbrief. We 

moeten echter wel allemaal een mondkapje dragen in de bus. Dit geldt alleen in de bus en 

bij het in- en uitstappen. Voor degenen die geen mondkapje heeft kan dit in de bus bij de 

chauffeur kopen voor € 1.00. 

 

Puzzelen maar…. PUZZEL 4 

Als extra hebben we deze keer een puzzel die speciaal is gemaakt voor de KBO. Volgende 
maand krijgen we de oplossing en een nieuwe puzzel aangereikt. 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
 
Horizontaal:  
 
1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16 
wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 
berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort 
schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 
echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 
zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 
71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 
 
Verticaal:  
 
1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot 
hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote 
bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 
soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 
naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 
55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 
sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 
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Aanmeldingsformulier lezing griepspuit 29 september aanvang 13.30 uur 

Inleveren voor 22 september bij Maria Kolen, Molenakkers 19F in Bergeijk 

Ik meld me aan voor de lezing: 

 

Naam:___________________________________________________________ 

Adres:___________________________________________________________ 

Tel.nr.:__________________________________________________________ _    

    

 

 


