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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief januari 2021 
 
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 

Nieuwjaarwens,  

Hoop… 

 

Met de vaccinatie in het vooruitzicht moeten we positief van start gaan in het nieuwe jaar. 

2020 was het jaar van corona voor ons het jaar van niet doorgaan, niet ontmoeten, van stil 

soms eenzaam. 

In deze eerste nieuwsbrief voor het nieuwe jaar 2021 hoop en wens ik dat het snel weer 

normaal wordt, dat er weer – gezongen – gedanst – gewandeld – bewogen – gefietst – 

gekaart – bingo – biljarten – toneel – enz. wordt 

Wij wensen en hopen dat ieder weer zijn bijdragen levert en zodra het mogelijk is en kan: 

actie onderneemt voor een herstart. 

Wij als bestuur hadden al een bescheiden opstart georganiseerd, maar dat is ook alweer 

uitgesteld. 

Toch hebben we op 24 Maart een feest-jaarvergadering gepland. Dit in verband met ons 

65-jarig bestaan. 

En ook zullen we weer een jaarprogramma samenstellen met de extra maand activiteiten. 

 

De mogelijkheid wordt bekeken om in de zomervakantie een programma te maken. 

 

Ik wens jullie na deze kerstdagen allemaal nog een mooie jaarwisseling. 

Blijf gezond en hopelijk weer spoedig actief. 

 

Wim Burgmans 

 

Namens het bestuur, 

Wim Burgmans, voorzitter 

 

Nieuwe leden 

Dhr. Jos Geerts    Nieuwstraat 68 
Mw. Bets van Berkensteijn   Nieuwstraat 68 
 

Overleden leden 

Dhr. Harrie Mentink    Pr. Bernhardstraat 5 10-11-2020 83 jaar 
Dhr. Harrie Verhoeven   Hof 53 Hofloop 1/2  20-12-2020 80 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: 

Do 11 febr.  Filmmiddag De nieuwe wildernis (is nu wel beschikbaar). 

Do 18 maart  Filmmiddag 

Wo 24 maart  Jaarvergadering  

Jaarvergadering 2021 

Op woensdag 24 maart 2021 hebben we de jaarvergadering gepland. Dit wordt een extra 

feestelijke jaarvergadering. Wij hopen dat de mogelijkheid dan weer bestaat om weer 

samen te komen in de Kattendans. Hierover houden wij u op de hoogte. 

 

Inning contributie 2021. 

In de week van 25 januari zullen wij de contributie voor 2021 gaan incasseren. De 

meesten van u hoeven hiervoor niets te doen omdat ze een automatische incasso hebben 

afgegeven. Indien u dat niet heeft gedaan krijgt u tegelijk met de volgende nieuwsbrief ook 

een factuur. 

 

 

Het bestuur van de KBO afdeling Bergeijk wenst u een Zalig Kerstmis 
en vooral een voorspoedig en gezond 2021 met mooiere, betere 

vooruitzichten 
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Puzzel december 2020 

 

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

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in 
Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 
burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 
31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 
watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze 
van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 
57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 
visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per 
persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 
deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 
soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 
Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 
verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 
woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 
ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 


