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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief oktober 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 

Betalen 

Een van de grootste risico’s van besmetting is het gebruik van contant geld. Na elke 
betaling moet men direct handen wassen en of ontsmetten. Vandaar dat we moeten 
nadenken hoe we contante betaling zoveel mogelijk kunnen vermijden en daarmede het 
risico op besmetting kleiner maken. Het is zeker dat we U vaker zullen vragen om het 
verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening. Daarmede vermijden we ook 
dat iemand grote sommen geld in huis heeft hetgeen vaak ongewenste bezoekers 
aantrekt. 

Bedevaart Gerardus 

Voor heel veel Brabantse mensen is het een kostbare traditie om samen in oktober naar 
de Weebosch ter bedevaart te gaan om er hun zorgen en problemen aan de heilige 
Gerardus voor te leggen. Vanaf zondag 11 oktober worden weer veel pelgrims verwacht. 
Op de zondagen 11 en 18 oktober zijn er in het processiepark H. Missen om 9.30 en 11.00 
uur. Er is een Plechtig lof om 14.00 uur. 
Speciaal voor KBO Bergeijk wordt er op maandagmorgen 12 oktober om 11.00 uur, een H. 
Mis opgedragen met intenties voor alle KBO Leden.  
Pastoor Buyens nodigt iedereen uit om aan deze viering deel te nemen.   

Afscheid op eigen wijze. 

Op zondag 8 november om 10.30 uur  brengt KBO Bergeijk een bezoek aan de 
Afscheidshoeve in Hoogeloon. Hiervoor kunnen gegadigden zich aanmelden. Alles 
gebeurt volgens de regels van het RIVM. Er kunnen maximaal 30 personen aan een 
sessie deelnemen. Als er meer dan 30 personen zich aanmelden, kan er om 14.00 uur 
een tweede bezoek ingepland worden. Aanmelden kan via het invulstrookje achteraan in 
onze nieuwsbrief. 

De Afscheidshoeve op de Groenstraat aan de rand van Hoogeloon is na een traject van 
tien jaar gereed voor Intens uitvaarten, het bedrijf van Ellen Gijsbers en haar man Peter 
Wouters. 
Nu de Afscheidshoeve helemaal klaar is, kan het stel alle aspecten van een uitvaart 
verzorgen. “Dit moet een vertrouwde plek worden’’, zegt Ellen Gijsbers. “Als een overlijden 
in je leven komt, is het goed om te weten dat dit er ook is. Omdat we het proces helemaal 
in eigen hand hebben, kunnen we bieden wat de mensen willen.’’ 
De eigenaresse koestert zelf haar onafhankelijkheid. “We zijn niet afhankelijk van de 
standaarden in de branche en daarom kunnen we een afscheid zo persoonlijk mogelijk 
maken en slagvaardig zijn.’’ 

Rabo Clubsupport 

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je 
iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met 
Rabo Club Support investeert de Rabobank met kennis, netwerk en financiële middelen in 
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clubs en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is goed voor 
de club & geweldig voor de buurt. 
 
Clubs en verenigingen zijn erg waardevol voor ons land. Met deze bijdrage van kennis, 
netwerk en financiën hebben clubs en verenigingen de mogelijkheid mooie 
maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren. Denk aan het opzetten van 
trainingsprogramma's voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond 
voedsel in de kantine, het aanbieden van re-integratie cursussen of workshops over 
ledenwerving en digitalisering. Zo zetten we ons netwerk in en bieden we onze kennis aan 
om clubs van elkaar te laten leren. Heeft jouw club een mooi maatschappelijk 
bestedingsdoel? Doe dan mee met Rabo Club Support! 
 
Wordt, indien u dat nog niet bent, voor 5 oktober lid van de Rabobank en steun KBO 
Bergeijk doormiddel van het stemmen op Rabo Club Support. U krijgt van de Rabobank 
bericht hoe u dit zou moeten doen. 
  
Lukt dit om een of andere redenen niet of heeft u daar moeite mee, schroom dan niet om 
contact met ons op te nemen zodat wij (KBO afd. Bergeijk) u daarin kunnen helpen.  
Uw stem levert ons geld op en heeft daarom waarde. 
U kunt ook uw brief met de inlogcode bij ons afgeven zodat wij voor u kunnen stemmen.  
U bepaalt zelf waar uw stem heen moet gaan. 

Kienen in de Kattendans 

Het bestuur van de KBO heeft gezocht naar een mogelijkheid om het kienen op de 
woensdagmiddag door te kunnen laten gaan. We kunnen op twee woensdagen, in 
oktober, in de theaterzaal gaan kienen. Op woensdag 21 en 28 oktober kan er gekiend 
worden. We doen wel volgens de regels van het RIVM. Dus zeker 1,5 mrt. afstand 
houden. 
U dient zich aan te melden met het aanmeldformulier dat bij deze nieuwsbrief is 
bijgevoegd. 

Nieuwe leden 

Dhr. Piet Theuws    Gebint 129 
Mw. Marja Dirckx    Fr. Romboutsstraat 52 
Mw. Mia van Gompel   Eikendreef 10 
Mw. Sjan Theuws-Schellekens  Broekstraat 31 

Overleden leden 

Mw. Riek Coenen-Kokken   Hof 53  22-08-2020  94 jaar 
Mw. Jeanne Klaassen-v.d.Sanden Elsenhof 34  15-09-2020  83 jaar 
Mw. Mien Slenders-Jacobs  Weebosch 138 17-09-2020  86 jaar 
Mw. Maria vdWildenberg-de Louwere Berkenlaan 9  17-09-2020  84 jaar 
 
 

 KBO afd. Bergeijk wenst alle familieleden veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
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Data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Maandag  12 oktober  Bedevaart St. Gerardus 
Woensdag  21 oktober  Kienen 
Woensdag  28 oktober  Kienen 
Zondag   8 november  Afscheid op eigen wijze 
Vrijdag 13 november  Feestelijke jaarvergadering 
Dinsdag 24 november  Scholing VVN 
Dinsdag    8 december  Scholing VVN 

Scholing Veilig Verkeer Nederland. 

Hoe het zit met verkeersregels 
De verkeersregelwebsite van Veilig Verkeer Nederland geeft antwoord op verkeersvragen. 
In duidelijke taal, aangevuld met relevante verkeersborden, wetten, situaties en tips. 
 
Afleiding door smartphones 
Het is zo verleidelijk én zo gevaarlijk. Smartphonegebruik in het verkeer leidt ieder jaar tot 
zo'n enkele tientallen slachtoffers. 
 
Test jezelf 
Ken jij alle verkeersregels en weet je ze goed toe te passen? Misschien is er wat 
weggezakt. Of bereidt je kind zich voor op het verkeersexamen op school. Hét moment om 
je verkeerskennis te testen! 
 
Fietsverlichting 
Fietsen zonder verlichting wordt het vaakst genoemd als iets dat mensen een onveilig 
gevoel geeft in het verkeer. En toch zie je vaak fietsers zonder licht.  
Wat zijn de regels precies?  
 
Op 24 november en 8 december zal in de Kattendans, door Veilig Verkeer Nederland, in 
Bergeijk voorlichting worden gegeven, waarbij bovenstaande aan de orde komt. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden door bijgevoegde aanmeldingsstrook in te leveren bij 
Maria Kolen Molenakkers 19f 5571 LB  Bergeijk. 
Meldt u zich tijdig aan, er is plaats voor maximaal 100 personen. Hierbij worden de regels 
van het RIVM nageleefd. 

Puzzelen maar….  

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 
bergweide 18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig 
voertuig 24 mobiele eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra 
large 30 loofboom 31 Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote 
papegaai 42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter 
inzage 53 jockeypet 54 schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 
60 vlaktemaat 62 glorie 63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 
motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust 8 
vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 
Europese taal 20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 
zangnoot 38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 
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45 motief 46 linie 47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 
64 deel v.e. boek 65 insect 67 motorraces 69 overdreven. 

 

 
 

 

 

 

 

De woordzoeker hieronder is gemaakt door de heer Jo Oppers lid van KBO Landhorst en 

wordt gratis aangeboden om in onze nieuwsbrief te plaatsen. 
 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 

verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek zo op en streep ze af. De overblijvende 

letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing en kunnen in onderstaande vakjes 

worden ingevuld.  
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BEJAARDEN ONS BESTUUR  ONTMOETEN 

BILJARTEN OUDEREN BOSSEN  PEELVREUGD 

BRABANT PEELWERKER BUITENLUST PIONIERS 

BUSREIS PUZZELS DANSEN  SJOELEN 

FIETSEN STEK GELUK  STICHTING 

GEZELLIG TURFSTEKEN GROENE POORT VLAG 

GYMCLUB VOORZITTER HANDWERKEN WANDELEN 

INFORMATIE WEBSITE JEU DE BOULE ZORG 

KAARTEN KBO KERK   KERSTVIERING 

KIEVITSHOF KNUTSELEN  KOFFIE  LANDHORST 

LEDEN NIEUWS 
 

Oplossing: 
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Coaching Praktijk Jouw Leven. 
Lieve lezers en lezeressen, 

 

Mijn vader heeft beginnende dementie. Hij woont samen met mijn moeder in een 

appartement wat onderdeel is van een woongroep. Beide levens zijn door dementie 

duidelijk veranderd. Voorheen leefden ze als man en vrouw naast elkaar, nu is mijn 

moeder meer mantelzorger dan vrouw van. Mijn vader weet zich niet zoveel te herinneren, 

maar weet wel dat het zwaar is voor mijn moeder. De druk en zorg die nu de boventoon 

voert vraagt veel van hen beiden.  

Om rust en balans te vinden geef ik ze beiden diverse energetische massages, waardoor 

ontspanning ontstaat en waar ze nieuwe energie van krijgen.  

Op dit moment zijn er veel mantelzorgers voor partners en familieleden, waaronder veel 

ouderen en dementerenden. Klankbordgroepen worden opgericht om te kijken wat voor 

ondersteuningsactiviteiten er moeten komen in het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Een 

van die activiteiten zou mijns inziens meditatie en/of energetische massage zijn. Daarom 

ben ik blij dat ik mijzelf mag introduceren in jullie maandelijkse nieuwsbrief om te laten 

weten waarvoor je bij mij terecht kan. 

 

Mijn naam is Christien Toeange en run Coaching Praktijk Jouw Leven.  

De praktijk bestaat uit drie disciplines; Coaching, Meditatie en Energetische massage.  
 

Wat zou ik met deze drie disciplines voor jullie kunnen betekenen?  

Welk verschil kan ik voor jullie maken? 

Coaching  

Als coach loop ik (een tijdje) met je mee om samen met jou helderheid te brengen in jouw 

hulpvraag. We bespreken doelen die voor jouw leven haalbaar en uitvoerbaar zijn. Kijken 

of beslissingen realistisch zijn en goed voelen. En zorgen dat je blij kunt zijn met wie je 

bent. 

Meditatie 

Tijdens het bijwonen van de meditatielessen kun je ontspanning, rust en balans vinden en 

ervaren. Tijd voor jezelf! Als je opgejaagd bent, dan word je kalm; ben je uitgeput, dan 

geeft het je nieuwe energie en als je je zorgen maakt, word je rustig. Daarnaast geeft het 

een gevoel van voldoening en tevredenheid doordat je een rustige plek vindt, die jij alleen 

kunt bereiken door meditatie. 

Energetische massage 

Dat is eigenlijk een combinatie van coaching en massage. Ik kijk holistisch naar de mens, 

dat wil zeggen de mens als een geheel; de lichamelijke, mentale en sociaal-emotionele 

kanten.  De diverse massages zijn gericht op het afvoeren van negatieve energie en op de 

lichamelijke en geestelijke ontspanning. Het masseren ontspant de spieren en kan stress 

verminderen en het helpt je om je bewuster te maken van je eigen lichaam. Als je eenmaal 

bewuster bent van je energieblokkades kun je daarmee zelf aan de slag en kom je 

lekkerder in je vel te zitten.  

 

Bezoek mijn website en bekijk mijn introductieclip om uit te vinden of er iets voor jou bij zit. 

Meteen vrijblijvend een afspraak maken voor een eerste kennismaking kan natuurlijk ook. 

Je bent van harte welkom, Graag tot ziens bij Coaching Praktijk Jouw Leven. 

www.coachingpraktijkjouwleven.com   info@coachingpraktijkjouwleven.com 

 

Christien Toeange 06-15676213 

http://www.coachingpraktijkjouwleven.com/
mailto:info@coachingpraktijkjouwleven.com

