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NIEUWSBRIEF DECEMBER  2022 JANUARI 2023 
 

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar 

Een goed 2023        
 

Laatste Bingo dit jaar:17 december 
 
DRINGEND GASTVROUWEN EN GASTHEREN NODIG. 
Nogmaals doen we een dringende oproep aan onze leden om zich te melden om  
een vast middagje in de week te helpen achter de bar tijdens onze activiteiten in 
De Pekhoeve op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. 
Hoe meer leden zich aanmelden hoe meer armslag we hebben om onze 
gastvrouwen en gastheren in te zetten. 
Zij voorzien tenslotte ook U van een hapje en een drankje. 
Wij hebben u nodig, het bestuur en onze gastvrouwen en gastheren kunnen 
dit niet alleen. 
U kunt zich melden bij Emmy Verheijen, tel  06 48 69 66 13 
 
Nieuwjaarsreceptie  
Op 8 januari 2023 sluiten wij aan bij de receptie van de dorpsraad, Ulvenhout on Ice 
en  Ulvenhout Leeft. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. 
Hierbij het programma: 
In de Pekhoeve 
14.00 uur opstartorkest harmonie (jeugd) 
14.30 -15.15 uur nieuwjaarsconcert harmonie 
  
Schaatsbaan in de tent 
15.00 uur start nieuwjaarsborrel met achtergrond muziek 
16.30 -17.00 uur toespraak dorpsraad 
17.00 - 21.00 uur dj  
 
U bent vrij om te komen wanneer u wil. Leden van KBO Ulvenhout kunnen tussen 15 
en 16.00u een consumptiebon ophalen bij een van de aanwezige bestuursleden. 
Houdt u er rekening mee dat het koud zal zijn in de tent. 
Wij zien u graag op 8 januari. 
 
Contributie 2023 
De contributie voor KBO Ulvenhout wordt eind januari automatisch afgeschreven. 
Indien u zich na 1 januari  afmeld als lid, is het niet mogelijk om contributie terug te 
ontvangen. 
 
U ontvangt het verslag van de ALV/Sinterklaas viering apart bij deze 
nieuwsbrief, evenals het Jaarprogramma van 2023 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari. 

mailto:kboulvenhout@gmail.com


 KBO Ulvenhout 
Secretariaat: Mevrouw M Vos, Mgr. Van Hooijdonkstraat 32, 4851 CZ Ulvenhout. 

Telefoon: 06 13 10 18 52. E-mail: kboulvenhout@gmail.com. Website: http://kbo.ulvenhout.com 

=================================================================== 

================================================================================ 

Voorzitter: J Rademakers,Vossendreef 5, 4851  BP, Ulvenhout   (076 565 53 33) 

Penningmeester: T Crul, Dorpstraat 85, 4851 CL Ulvenhout (06-51019982) 

Rabobankrek: NL61RABO01167 54 753 t.n.v. KBO Ulvenhout.     KvK 20126040. 

OPZEGGING van uw lidmaatschap kunt u kenbaar maken bij het secretariaat (zie boven) 

2 

De leukste beurs voor de 50 Plussers in Brabant!  Dinsdag 17 t/m 22 januari 
2023. 
De 19de editie van de Senioren Expo mag u niet missen! De Senioren Expo in NH 
Conference Centre Koningshof te Veldhoven is de grootste beurs voor 50-plussers in 
Brabant. 
Senioren Expo, één echt een dagje uit! 
De Senioren Expo is een complete huishoudbeurs voor de 50-plusser met ruim 150 
stands. U vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en 
beweging, hobby en creativiteit. De Senioren Expo is alles voor de 50-plusser onder 
één dak. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u in een sfeervolle 
ambiance genieten van optredens van diversen bands, orkesten, koren en artiesten. 
Op vertoon van uw ledenpas betaald u slechts €6.00. 
Kijk voor meer informatie op www.seniorenexpo.nl 
 
Cursus Italië 
Met Griekenland is Italië de bakermat van onze beschaving. Onze volgende KBO 
cursus gaat over de geschiedenis, de kunsten en de cultuur van dit bijzondere land. 
De cursus is geen reisgids, maar behandelt een aantal bijzondere onderwerpen van 
Italië, die iedereen die geïnteresseerd is in Europese kunst en cultuur zullen raken.   
De cursus wordt gegevens door Marc Permeke, oud docent van BUas. Hij heeft in 
Italië gewoond en is daar gids geweest. 
Er zijn 6 cursusdagen, die starten op 19 januari 2023. Daarin worden de volgende 
thema’s behandeld: 
19/1: Rome en de Romeinse keizers 
26/1: De revolutionaire schilderijen van Caravaggio 
2/2:   De magie van Napels en haar kleurrijke volkscultuur 
23/2: De Medici’s en de kunstschatten van Florence 
2/3:   De unieke beeldhouwwerken en bouwwerken van Bernini 
9/3:   De Grieks-Romeinse cultuur op Sicilië. 
  
De lessen worden gegeven op de genoemde donderdagen van 10-12 uur, in de 
Pekhoeve. 
Aanmelding via overmaking van € 66 (KBO leden) of € 71 (niet KBO leden), incl. 
koffie/thee, naar bankrekening NL04 ABNA 04726 04082 t.n.v. J. Box, met 
vermelding: Italië cursus. 
  
Oranjevereniging organiseert een gezellige middag voor ouderen. 
Op 27 januari in de Pekhoeve. Start om 13.30u. De zaal is pas vanaf 13.00u open. 
Gratis kaartjes zijn vanaf 14 januari te verkrijgen bij De Donk en De 
Pekhoeve. 
De artiest die zal optreden is Cees Prinsen met zijn nieuwe programma: 
KUNST OF KLIKO. Het beloofd een gezellige middag te worden. 
 
Wijkzuster Thecla Flipsen is te bereiken op tel. Nr. : 06-43050854 of via de mail:  
thecla.flipsen@surplus.nl        
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