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

  NIEUWSBRIEF 

                                                                                                27 september 2019 

AGENDA                       
Dinsdag 8 oktober 

De tweede dinsdag van de maand, dus….. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur.  Waar we 

klaverjassen, rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee.      Iedereen is welkom. 
 
Dinsdag 22 oktober 2019  

In DE BRON aanvang 14.00 uur.  Film vertoning 

De film LION is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 

De Indiase jongen Saroo Brierley raakt op vijfjarige leeftijd in Khandwa gescheiden van zijn broer Guddu, 

die moest werken, op een treinstation. Zijn moeder is analfabeet en erg arm. Zij voorziet in haar 

levensonderhoud door het sjouwen van stenen.  

Saroo stapt in een lege trein die wegrijdt en komt terecht in Calcutta, waar hij de taal niet kent. Hij blijft in 

leven door onder andere op een vuilnisbelt zijn kostje bij elkaar te zoeken en slaapt op straat. 

Na veel omzwervingen komt hij uiteindelijk terecht in een soort weeshuis. Vandaaruit wordt hij geadopteerd 

door een Australisch echtpaar. 

Hij gaat zich verdiepen in zijn afkomst en wil weten waar hij vandaan komt. Dit wordt een ware obsessie 

voor hem. 

Uw bijdrage € 4,00. Iedereen is welkom.                  

 
Bij deze”Nieuwsbrief” en “Magazine” vind u tevens de contributienota voor het jaar 2020. 
 In voorgaande jaren ontving U deze nota meestal in de maand maart van het lopende jaar.   Echter 

onze afdracht (ca. € 17,= per lid) aan het bondskantoor en de Unie wordt thans vastgesteld op basis 
van het ledenaantal per 1 januari. 

Na het uitzenden van de nota’s ontvangen we regelmatig afmeldingen  wegens overledenen en 
opzeggingen, deze kunnen wij dan nu nog verwerken voor de peildatum 1 januari en heeft dan ook een 

voor onze vereniging gunstige invloed op het af te dragen  bedrag  aan de overkoepelende organisatie. 

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

Oefen je Vitaal! is een beweegprogramma van KBO-PCOB voor 65-plussers. 

In 2017 werd in dit beweegprogramma in Krimpen aan de IJssel een training verzorgd door een 

kundige enthousiaste trainster, waaraan een aantal leden van onze KBO hebben deelgenomen en daar 

zeer enthousiast over waren.  
Mits er voldoende deelnemers zijn, minimaal 10 personen, wil zij ook dit jaar in november voor onze 

afdelingen van de KBO en PCOB in dit kader wederom een gratis training verzorgen.   

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de trainster  Mevr. Marjan Tromp telefoon 0180-522828. 
=========================================================================================== 

Lustrumfeest in De Bron 

Dit jaar bestaat de kerk van de H. Maria Koningin 10 jaar.   

Op 26 september 2009 heeft bisschop Adriaan van Luyn  de 

nieuwe kerk, ook wel De Bron genoemd, ingewijd. 

Het 10-jarig bestaan vieren wij op zaterdag 9 en zondag 10 

november 2019. Een commissie is op dit moment bezig met de 
samenstelling en de uitwerking van een feestelijk programma. Op 

dit moment  is het nog te vroeg om meer details bekend te maken. Maar bezoek de website 
www.christoffelparochie.nl. Bij nieuws staat feest vermeld. Ook staat dan een en ander vermeld bij 

kerken>H. Maria Koningin>nieuws en bij Agenda van onze webpagina. 

27-9-2019     Jo Jeurissen 

Terug naar KBO  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Khandwa_(stad)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calcutta
http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/96-kbo

