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2020 
Het nieuwe jaar is al enkele dagen oud. We hebben elkaar weer alle goeds 
toegewenst. Ook voor u allen spreken wij de wens uit dat het een fijn jaar mag 
worden waarin we omzien naar elkaar. Als KBO willen we hier ook ons steentje aan 
bijdragen door te zorgen voor ontmoeting, ondersteuning en ontspanning. 
Samen met u proberen we er weer een mooi jaar van te maken. 
 
SeniorenExpo   Donderdag 16 januari seniorenbeurs in Veldhoven 
    Vertrek om  9.00 uur St. Janstraat bij de Kerk. 
    Terugreis vanuit Veldhoven vertrekt om 15.00 uur 
 
Woensdag 22 januari  Feestelijke introductie van onze nieuwe website 
Na het plotseling overlijden van Jan Aarts, onze webmaster, nu alweer goed een jaar 
geleden, zijn wij blij 2 mensen bereid te hebben gevonden om zijn taak over te 
nemen, n.l. Ad van de Sande en Jan Bolluijt. Beiden hebben hiervoor een cursus 
gevolgd en hebben hard gewerkt om onze website nieuw leven in te blazen. 
Ad heeft hem voor onze afdeling helemaal opnieuw ingericht, samen met Jan.  
We zijn trots deze nieuwe website  
aan u te presenteren met weetjes,  
nieuws en heel veel foto’s. 
Dat gaat Ad u laten zien. Er zijn ook enkele tablets waarop u mee kunt kijken zodat u 
zelf kan proberen hoe de website werkt. Het is mogelijk uw eigen tablet mee te 
brengen zodat u de website daarop ook kunt openen. 

Na de pauze is er amusement door Richard Pertijs, zanger en radiomaker bij 
Rucphen FM. 

Wij hopen op veel belangstelling. 
Aanvang 13.30 uur en de zaal is open om 13.00 uur. 

 
Woensdag 29 januari Film uit de oude doos van Piet Bouwens 
De film is een selectie geworden uit materiaal dat door Piet Bouwens is aangeleverd. 
Met o.a. de eenakter “de kinderen van Pater Piet”, Piet Bouwens vertelt over de 
voorbereidingen op kerstmis in de jaren ’30 van de vorige eeuw en het KBO koor in 
1992 met onvervalste meezingers. De film duurt ongeveer 1 uur. Na de pauze vullen  

 we de middag met een rondje bingo. 
Zaal open om 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. 

 
 

 
 



  
     

Woensdag 12 februari: rikken, sjoelen en rummicub 
    Zondag 16 februari: carnavalsmiddag senioren 
    Woensdag 19 februari: carnavalsbingo 
    Donderdag 27 februari: toneel 
 

Zondag 16 februari 
Carnavalsmiddag voor alle Nachtuilen vanaf 55 jaar. 

Carnavalsstichting De Nachtuilen en KBO Sprundel  gaan deze middag eens heel 
anders invullen en hopen zo veel Nachtuilen te verwelkomen. 

We beginnen met een  BRUNCH  waarvoor u zich op moet 
geven, omdat door de beperkte capaciteit van de keuken, maar een maximaal 
aantal Nachtuilen kan deelnemen.  
Wij vragen hier een kleine bijdrage van 5 euro voor, te voldoen middels 
overschrijving naar:  KBO Sprundel, NL67RABO 0148 6369 93.  
Geef u op vóór 1 februari bij Jolanda van Ginneken, tel. 0165 387792, per mail: 
 j.van.ginneken@home.nl , of door onderstaand strookje in onze brievenbus. 
Ben er wel snel bij, want wie het eerst komt…………………..      VOL=VOL.  

Daarna een   MUZIKALE BINGO 
Hierbij is iedere NACHTUIL vanaf 55 jaar welkom. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Tijdens de bingo wordt muziek gedraaid uit de jaren 50 en 60. Wanneer u weet welk 
liedje het is, kijkt u op uw bingokaart en kruist het betreffende liedje aan. 
En natuurlijk mag u meezingen, graag zelfs. Zo maken we er samen een gezellige 
middag van. 
De entree is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening. 
Carnavalskleding is leuk, maar is geen verplichting. 

Locatie Dorpshuis de Trapkes 
10.45 uur de zaal open 
11.00 uur carnavalsbrunch 
13.15 uur  zaal open voor muzikale bingo 
13.30 uur start muzikale bingo 
16.00 uur Sluiting 

 
Wij hopen zo véél Nachtuilen een leutige middag te bieden!!!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wij komen met …….. personen naar de carnavalsbrunch 
 

Naam………………………………………………………Telefoonnummer:…………………… 

 
Adres:………………………………………………………………………..……………………… 

 

 


