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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief november 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 
 

Beste leden,  

Bij het verschijnen van de laatste Nieuwsbrief leek het of we voorzichtig de goede kant op 
gingen en de invloed van het coronavirus tot staan konden brengen. Ook de Kattendans  
was weer beperkt open: er kon weer een biljartbal gestoten worden, ook het bestuur kon 
er weer als vertrouwd vergaderen. Maar helaas kwam dit optimisme te vroeg en moesten 
nieuwe maatregelen getroffen worden door de regering.  
 
Ook op veel andere terreinen werd het beleid strenger. Beleid waar wij allemaal mee te 
maken hebben. Een tweede coronagolf is een feit. Niet leuk, maar het betekent niet, dat er 
niets mag.  
Daarom blijft het een goede zaak te kijken naar wat wel kan en mag om niet in een 
isolement terecht te komen: 
- Het werkt veel beter aan positieve dingen te denken dan aan negatieve. 
- Zorg dat je contact houdt met de buren en mensen in de buurt.  
- Het is niet veel, maar iedere dag mogen maximaal drie personen op bezoek komen en 

mag je dus ook zelf op bezoek gaan. 
- Een telefoon kan ‘wonderen’ verrichten en mag onbeperkt gebruikt worden. 
- Zo ook het internet om b.v. mails aan elkaar en je geliefden te sturen. 
- Ga ook gerust naar buiten voor een boodschap of wandeling(etje) om van de 

prachtige herfst te genieten.  
- Blijf wel altijd op 1,5 m afstand en gebruik een mondkapje waar het gevraagd wordt. 

 

Jaarvergadering 

Onze jaarvergadering op vrijdag 13 november kan niet onder normale omstandigheden 

doorgaan. In verband met het coronagebeuren willen we de jaarvergadering alleen met 

genodigden door laten gaan. De uitnodigingen hiervoor zullen u tijdig toegestuurd worden. 

  

Nieuwe leden 
Mw. Willemien van de Ven-Ooms Fr. Romboutsstraat 37 
Dhr. Huub Spierings   Burg. Magneestraat 13a 
Dhr. Peter van de Rijdt   Kapelledries 27 
Mw. Godie van de Rijdt   Kapelledries 27 
 
Overleden leden 

 

Mw. Diny Aarts-Verdonk   Molenakkers 21a 06-10-2020  85 jaar  
 
 

 KBO afd. Bergeijk wenst alle familieleden veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
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Dirigent Lau Kanen. 

Onlangs is de dirigent, Lau Kanen, van ons koor “Zang en vriendschap” overleden. 
Een bijzondere dirigent die ons is komen te ontvallen. Alle koorleden hebben gezamenlijk 
afscheid van hem genomen.  
Het zal moeilijk zijn om een goede vervanger voor hem te vinden. 
 

Speciale aanbieding voor KBO-leden 

Catering Content uit Westerhoven verzorgt al een aantal jaren verse warme en koelverse 
maaltijden bij ouderen. Het maken van een maaltijd is hierdoor veel makkelijker en 
toegankelijker geworden voor alle ouderen in Bergeijk. 
Nu is er een speciale actie voor KBO-leden. In de bijgevoegde folder kunt u vernemen hoe 
hier gebruik van te maken. 
 

Data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Zondag   8 november  Afscheid op eigen wijze GAAT NIET DOOR 
Vrijdag 13 november  Feestelijke jaarvergadering GAAT NIET DOOR 
Dinsdag 24 november  Scholing VVN GAAT NIET DOOR 
Dinsdag    8 december  Scholing VVN GAAT NIET DOOR 
 

Allerzielenviering 

In verband met allerzielenviering en het gedenken van onze overkleden van het afgelopen 

jaar hebben we een gedicht bijgevoegd. 

 

Streep hun namen niet door 
 
Streep hun namen niet door 
al zijn zij tot stof vergaan. 
Streep hun naam niet door 
alsof ze nooit hebben bestaan. 
’t Liefste dat ik heb bezeten, 
’t toekomstbeeld van mijn bestaan. 
Vraag me niet dat te vergeten 
en gewoon weer door te gaan. 
God, 
onze ogen brandend van verdriet, 
ons hart verwarmd door liefde, 
verdoofd en toch in dank 
vertrouwen wij onze overledenen aan U toe. 
Draag hen op hun verre reis 
draag hen op handen 
zoals U ons hebt voorgedaan. 
Moge uw licht hen vergezellen. Amen. 


