
SOCIALE CONTACTEN
Inge van Hove is als bestuurslid verantwoordelijk voor de sociale 
contacten, waaronder het plaatsen van welkoms- of geboortebor-
den. Ook bij minder leuke gebeurtenissen, als een overlijden, wordt 
op gepaste wijze stilgestaan, evenals bij mensen die lang durig 
ziek zijn, of om een andere reden wel wat extra aandacht kunnen  
gebruiken. Wellicht zijn er nog andere gebeurtenissen die om aan-
dacht vragen. We horen het graag!
Uiteraard is ze afhankelijk van informatie die ze van buurtgenoten 
ontvangt.
Dus bel, mail of spreek haar aan zodat ze snel kan reageren:
van Galenstraat 14, tel. 06-25371976, e-mail: ingevanhove@live.nl.

OUD PAPIER
In onze wijk wordt elke 3e woensdag van de maand het oud papier 
opgehaald (m.u.v. feestdagen en in de maanden juli en augustus). 
Het ophalen wordt per toerbeurt door een buurtvereniging gedaan. 
Dit wordt gecoördineerd door stichting 
OOBB. 

In 2020 is onze vereniging 4 keer 
aan de beurt om het oud papier mee 
op te halen. De data hiervoor zijn: 
19 februari, 17 juni, 21 oktober en 16 
december.

Coördinator en aanspreekpersoon voor 
onze ophalers is Mart van Son, te berei-
ken op telefoonnummer: 573764.

BESTUUR
Bernardien Sesink, voorzitter
Bergerdreef 10, tel. 572202

Dirk Teurlinckx, secretaris
Berkenlaan 7, tel. 573991

Ton van der Sanden, penningmeester
van den Valgaetstraat 18, tel. 575283

Perry Kennis, bestuurslid
van den Valgaetstraat 29, tel. 571920

Lenneke Das, bestuurslid
van Galenstraat 10, tel. 556366

Sanne Braken, bestuurslid
van Galenstraat 37, tel. 06-13423072

Inge van Hove, bestuurslid - sociale contacten
van Galenstraat 14, tel. 06-25371976

CORRESPONDENTIE ADRES (secretariaat): 
Berkenlaan 7, 5571 AC  Bergeijk
website: www.bvBosrand.nl
e-mail: info@bvBosrand.nl
KvK: 40238804
IBAN: NL02 RABO 0106 3535 35

WWW.BVBOSRAND.NL

B E W A A R - E X E M P L A A R

facebook.com/

WWW.BVBOSRAND.NL

INFO OVER DIT BOSRAND-JAAR
In onze jaarlijkse Bosrandflyer vindt 
u informatie over de activiteiten 
voor 2020 van onze vereniging.

JAARINFO 2020



GEPLANDE ACTIVITEITEN VOOR 2020
(genoemde data onder voorbehoud; raadpleeg onze website voor actuele planning activiteiten)

ACTIVITEITEN:
17 januari Ledenvergadering/borrel
april Paaseieren zoeken
april/mei Wijnproeverij
20 juni Burger Koning schieten
juni/juli Gezinsfietstocht
sept./oktober Buurtfeest (volwassenen)
oktober Halloween
eind november Sinterklaas
december Opening Kerststal

ATTENTIES/OVERIGEN:
begin december Opbouwen Kerststal
december Kerstattenties ouderen en werkgroepleden 
op verjaardagen Bloemetje voor 60+ leden

CONTRIBUTIE
De contributie voor 2020 is wederom gelijk gebleven aan het vorig 
jaar: gezinnen € 25,00 / alleenstaanden en 60+ leden € 12,50.

VORIG JAAR: 20 JAAR KERSTSTAL!

Beste Bosrand buren, 

Het nieuwe Bosrand jaar is weer begonnen. Onze eerste activiteit 
op 17 januari 2020, de jaarvergadering in combinatie met de in-
formatieve activiteit zit er al op! Ja beste buurtgenoten, de tijd 
gaat snel: voordat je het weet is een jaar weer voorbij. Dit sluit 
mooi aan op het thema van de lezing “testamenten en levenstes-
tamenten” waarvoor we voorafgaand aan de jaarvergadering onze 
buurtgenoot notaris mr. Björn van der Veer hadden uitgenodigd.
De opkomst was groot en we hebben veel trouwe maar ook 
nieuwe buurtgenoten mogen verwelkomen. Er is heel actief aan 
de avond deelgenomen en we zijn heel wat wijzer geworden. In 
de foyer werd nog eens volop gezellig nagepraat onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Ook dit jaar informeren wij u eerst over de verplichte verenigings-
zaken: na goedkeuring door de algemene ledenvergadering op 
17 januari 2020 liggen het jaarverslag 2019, het financiële jaar-
verslag 2019 en de begroting 2020 ter inzage bij onze secretaris. 
Hartelijk dank voor uw waardevolle stemmen bij de Rabobank 
Clubsupport actie. We hebben een groots bedrag ontvangen, dit 
hadden we niet durven dromen. De opbrengst is besteed aan re-
paratie van de Kerststal. Dank zij onze actieve werkgroep zag de 
Kerststal er pico bello uit. Onder grote belangstelling hebben we 
een ludieke jubileumopening gehad. 

In 2020 hebben we weer een mooi activiteiten jaarprogramma. Er 
is voor ieder wat wils! Het programma staat verderop in de flyer. 
We merken wel een terugloop in de deelname aan de activiteiten. 
We willen met een enquête onder onze leden meer beeld krijgen 
wat u het belang van een buurtvereniging vindt en hoe u de toe-
komst van onze buurtvereniging ziet.

Oproep! Graag willen we ook dit jaar onze mini buurtgenoot-
jes verblijden met een bezoekje van de Sint. Hiervoor hebben 
we dringend nieuwe werkgroepleden nodig. U hoeft niet perse 
ouder te zijn van de doelgroep. Iedereen kan zich aanmelden 
vanaf 16 jaar.

Wij danken al onze buurtgenoten die de activiteiten mogelijk 
maken. Heeft u interesse en bent u een doe mens? Wij horen het 
graag, u kunt zeker iets betekenen.
In de buurtflyer 2020, op onze website en facebook vindt u alle 
informatie. Maak kennis met uw buurtgenoten en houdt de Bos-
randpost goed in de gaten. Schrijf u snel in voor een activiteit en 
laat u verrassen door de creativiteit van onze werkgroepleden. 
Creëer samen het Bosrand saamhorigheidsgevoel met heel veel 
gezelligheid.

Tot ziens in onze buurt!

WERKGROEPLEDEN 2020
Ledenvergadering/borrel
Bestuur van de Bosrand

Paaseieren zoeken
Kim Cuijpers, Lia Convents,  
Giselle Granger

Wijnproeverij
Jacqueline van Soest,  
Lenie de Bruyn

Burger Koning schieten
Sacramentsgilde Bergeijk

Gezinsfietstocht
Rian en Jan Willems

Buurtfeest
Bestuur van de Bosrand

Halloween
Myrthe van Agt

Sinterklaas
Vacant

Opbouw/opening Kerststal
 Theo Wellesen, Carel Burgmans, Michel Leenstra, Ronald Lomers, 
Grace Hovenkamp, Lia & Stan Franken, Sander Braken, Mart van 
Son, Antoon Hulsen, Frank Thijssen, Fons van Veldhoven, John 
Sesink, Twan van der Heijden, Richard van Dijk, Paul Peters, René 
Bos, Gerrit van Helvoort, Jos Burgmans, James Granger
Kerststal dierenverzorgers 
 Jan van Gerwen, Harrie van Dooren, Jan de Boer, Jan Tijssen,
Henny Herps, Paul Peters

Kerstattenties
Jan de Boer, Jacqueline van Soest

Verjaardagsbloemetje 60+  
Gerrie Gijsbers, Inge Smolders

Oud papier ophalers  
Mart van Son, René van Loon,  
John Sesink, Dave Das, Michel 
Leenstra, Richard van Dijk, Fons  
van Veldhoven, Maarten Spanjers, 
Sander Braken, Raoul van Diepen, 
Ton van der Sanden, Ralf van Son

Kas controlecommissie
Michel Leenstra,  
Jennifer van Deursen

Wij wensen iedereen fijne en gezellige feestdagen !

JAAR 2000-2019

KERSTSTAL

ALLE (OUD)WERKGROEPLEDEN, VRIJWILLIGERS EN BETROKKENEN: BEDANKT VOOR JULLIE INZET!


