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KBO activiteitenprogramma  

voor het gehele kalenderjaar 2019 
 

Voor u ligt het nieuwe activiteitenprogramma van de KBO  

afd. Nieuwegein/Vianen. 
 

De activiteitenmiddagen worden gehouden in  

Kerkelijk Centrum ‘De Rank’, Lupinestraat 11, Nieuwegein.  
 

Aanvang: 14.00 uur 
 

Mededeling betreft 

kerstviering/lunch: 
 

Tijdens de activiteitenmiddagen 

in oktober en november kunt u 

zich al opgeven voor de 

kerstviering in december.  
 

Bij aanmelding wordt het entreegeld direct geïncasseerd en 

ontvangt u een betalingsbewijs, zodat u bij binnenkomst 

niet bij de kassa in de rij hoeft te staan.   
 

Ook kunt u alvast aangeven of u opgehaald wilt worden 

om naar de kerstviering te gaan.  
 

Het vervoer wordt elk jaar verzorgd door de Lions Club 

Nieuwegein.  
 

Meldt u zich hiervoor aan bij Feedie von Bannisseht,  

telefoon 030 - 603 95 70. 
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*Dinsdag 19 februari 2019 
 

Het nieuwe kalenderjaar begint 

met een gezellige Bingo + 

Verloting. 
 

Onze vrijwilligers hebben 

prachtige prijzen ingekocht.  
 

De bingomolen draait al! Met hoeveel plankjes doet u mee?  
 

En in de pauze kunt u lootjes kopen voor de spannende finale: 

onze Verloting.  
 

Entreeprijs € 4,00 incl. koffie/thee 

 
*Dinsdag 19 maart 2019 
 

Vandaag een liedjesprogramma 

op cabareteske wijze gebracht 

door het trio ‘De Juf, de Bakker 

en de Dominee’.  
 

Een vermakelijk programma vol 

bekende liedjes die u mee kunt 

zingen. 
 

We sluiten de middag af met onze bekende Verloting, waarbij u 

prachtige prijzen kunt winnen! 
 

Entreeprijs € 5,00 incl. koffie/thee 
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*Dinsdag 23 april 2019 
 

Haal uw oranje 

kleding of 

accessoires maar 

tevoorschijn,  

want op deze dag 

vieren we 

Koningsdag.  

 

De middag wordt omlijst met sfeervolle live muziek door Frans 

van Lent. 

 

 

En natuurlijk heeft u 

bingoplankjes gekocht 

voor de gezellige Bingo.  

 

 

 

 

De middag wordt afgesloten met een feestelijke 

Verloting.  

 

Entreeprijs € 5,00 incl. koffie/thee 

 

KBO, de grootste seniorenorganisatie  

van Nederland 
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*Dinsdag 21 mei 2019 
 

Deze middag begint met een 

optreden van ‘Wij4en’, een 4-

persoons band met enthousiaste 

60+ers. Het repertoire bestaat 

hoofdzakelijk uit bekende 50- en 

60-er jaren muziek.  

Meezingen mag!  
 

Na de pauze halen we de bingomolen tevoorschijn voor enkele 

rondjes Bingo.  
 

We sluiten weer af met onze gebruikelijke Verloting.   
 

Entreeprijs € 5,00 incl. koffie/thee 

 
*Dinsdag 18 juni 2019  
 

Vandaag weer een gezellige Bingo en 

verloting. 
 

De vrijwilligers hebben hun best gedaan 

en prachtige prijzen ingekocht. 
 

Tussendoor zorgt de ons bekende Frans 

van Hees voor een vrolijke noot op zijn 

keyboard. 
 

Entreeprijs € 5,00 incl. koffie/thee 
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*Dinsdag 17 september 2019 
 

Na een heerlijke zomer 

beginnen we weer vol 

energie met onze 

activiteiten. 
 

Bij de Bingo + Verloting zijn 

zoals altijd fantastische 

prijzen te winnen. Doet u 

mee? 
 

Entreeprijs € 4,00  incl. koffie/thee  

 
*Dinsdag 15 oktober 2019 
 

Vandaag een optreden van DZN, het 

‘Duo Zonder Naam’. Gerrit en Peter 

zingen liedjes die u allen kent. 

Evergreens, ballades en mooie luisterliedjes! De heren 

begeleiden zichzelf op gitaar en ukelele.  
 

En… natuurlijk heeft u plankjes gekocht, want de dames zitten 

weer klaar voor de Bingo. Heeft u de tafel gezien met de 

prachtige prijzen?  
 

Ook kunt u in de pauze lootjes kopen, want we sluiten af met 

onze spannende Verloting. 
 

Entreeprijs € 5,00 incl. koffie/thee 



8 

 

*Dinsdag 19 november 2019  
 

Voor de vele liefhebbers vandaag weer een Bingo + Verloting. 
 

Op de grote tafel staan de prachtige prijzen uitgestald.  
 

 

Een doosje chocola?  

Een mooie badhanddoek?  

Of misschien wint u wel zo’n grote goed gevulde 

boodschappentas.  
 

Entreeprijs € 4,00 incl. koffie/thee 
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*Dinsdag 17 december 2019 
 

Onze sfeervolle kerstviering/lunch 

begint om 12.00 uur en eindigt om 

circa 15.00 uur. 

 

Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom en kunt u alvast plaats 

nemen aan een van onze mooi gedekte tafels. 

 

De viering wordt geopend door de voorzitter van de KBO. Zoals 

elk jaar is de burgemeester of een wethouder uitgenodigd voor 

een toespraak. Ook zal de dominee of pastor een kerstgedachte 

uitspreken.  
 

‘De Lekzangers’ maken deze sfeervolle middag compleet met 

bekende kerstliederen. Bij de samenzang begeeft het koor zich 

tussen de gasten. Zo komt u al helemaal in de kerstsfeer. 

 

De prijs voor de kerstviering bedraagt € 8,00 incl. lunch + 

koffie/thee 
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Voor 2019 geldt het volgende: 
 

-Het tarief voor de entree kan per dag verschillen. Kijk hiervoor 

bij de bewuste datum in het programma. 
 

-Uw toegangsbewijs is tevens geldig als bon voor een kopje koffie 

of thee. 
 

-Consumptiebonnen zijn te koop bij onze vrijwilligers en kosten  

 € 1,50 per stuk. 
 

-Voor een bingoplankje voor een hele bingo (6 ronden) betaalt u  

 € 2,50. 
 

-Voor een bingoplankje voor een halve bingo (3 ronden) betaalt 

u € 1,50. 
 

-De lootjes kosten € 1,00 per 4 stuks. 
 

De uitgebreide prijzentafel  
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De vrijwilligersgroep 

 

Links achteraan: Els Kusters en 

Adrie Streng 
 

Middelste rij: Ineke Verweij, 

Bella Schmitz, Bertha 

Oosterbaan, Ineke v.d. Vlist,  

An de Nas, Nel Jochems,  

Feedie von Bannisseht 
 

Vooraan: Hilda Oskam, Angela 

Kok, Bep Postma, Henriëtte de 

Jong. 

 

 



 

  

De  

KBO  

ontspanningscommissie  

wenst u  

heel fijne middagen toe. 


