
 

Secretariaat Schepenstraat 16 2922VS Krimpen a/d IJssel tel:180.515355 

  NIEUWSBRIEF 
                                                                                                21 augustus 2018 
 

AGENDA 
 

Donderdag 6 september 2018 

In DE BRON aanvang 14.00 uur.   
Geeft Pastor Rita Schoolenberg een inleiding over het jaar van gebed. 

U wordt zelf aan het denken gezet over bidden. 
Uiteraard is er koffie/thee in de pauze. 

Iedereen is welkom, ook niet leden. 

 
Dinsdag 11 september 2018 

Tweede dinsdag van de maand met………. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur   
waar we klaverjassen, rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 

 

Donderdag 20 september 2018 
Brengen we een bezoek aan de Maria van Jessekerk  in Delft. 

We vertrekken om 10.00 uur  van uit DE BRON met de auto van de deelnemers naar de  tramhalte  

aan de Afrikalaan te Delft. Gratis parkeren.  
Met de tram lijn 1 naar de halte direct na het station. (denk aan  meenemen OV kaart) We gaan dan te 

voet naar voor velen de welbekende lunch van bakker Suikerbuik aan de Hippolytusbuurt 24.  
We genieten daar omstreeks 12.00 uur van een hartige proeverij  met koffie/thee. Vandaar te voet 

naar de Maria van Jessekerk  aan de Burgwal. Omstreeks 13.30 uur krijgen we een rondleiding. We 

zien o.a.  het kerkelijk erfgoed,ornamenten van oudere kerken, de iconenkapel, een orgel met 2400 
pijpen uit 1892 en schitterende gebrandschilderde ramen.    Uw Bijdrage € 12.00    

Aanmelden voor  maandag 17 september bij Wim van Druenen Tel 515527  of Wim Pierik tel 520716 
 

Dinsdag 9 oktober 2018   

Tweede dinsdag van de maand met………. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur   
waar we klaverjassen, rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 

 

Zaterdag 13 oktober 2018 

Project  Samen Een tegen Eenzaam  organiseert in samenwerking met haar partners, waaronder 
onze KBO, een evenement m.m.v. Vocal Ensemble Onomatopee uit Krimpen aan den IJssel.  

In ontmoetingscentrum DE TUYTER  aanvang 14.15 uur 

Een Nederlandstalig liedjesprogramma 
“De Gouden Eeuw van het Nederlandse cabaret & kleinkunst”. Een prachtig Nederlandstalig 
liedjesprogramma met grappige, mooie, kritische en ontroerende cabaret- en kleinkunstnummers uit 

de afgelopen honderd jaar.  

Een treffend lied-overzicht van onze grootste en meest bekende Nederlandse cabaretiers en 
cabaretgroepen; met liedjes van o.a. Pisuisse, Toon Hermans, Wim Sonneveld, Conny Stuart, Don 

Quishocking, Brigitte Kaandorp, Karin Bloemen en vele anderen. Een feest van herkenning. 

Normale entree €10.=  Voor KBO leden zijn 25 toegangskaarten beschikbaar tegen de gereduceerde 

prijs van slechts € 5.=  inclusief koffie of thee en verkrijgbaar bij: 

Wim van Druenen Tel 515527  of Wim Pierik tel 520716 
 

Op www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/96-kbo  vind U (onder voorbehoud) de 

activiteitenkalender 2018. 
============================ 

Kijk ook eens op de website van het seniorenplatform: www.seniorenkrimpen.nl/  

                             en de website van  Krimpenwijzer:  www.krimpenwijzer.nl/ 

Jo Jeurissen  
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