
 

Seniorenvereniging KBO-Westerhoven 
                                      Secretariaat: Braambos 6, 5563AB Westerhoven  
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              NIEUWSBRIEF 2019-09 

 AKTIVITEITEN   SEPTEMBER 

•  5 September contactmiddag om 14.00 uur in Hoefzicht. 

Deze middag is voor iedereen want hier kunt u vertellen wat u belangrijk vindt of wat 

u mist in het functioneren van onze eigen KBO hier in Westerhoven. Uw vragen en 

opmerkingen zijn van harte welkom. Nieuwe activiteiten of andere dingen en 

meedenken om onze KBO levendig te houden.  

Ook de gezelligheid willen we niet vergeten want na de pauze met koffie/thee doen 

we nog iets leuks. Wij hopen op een grote opkomst.  

• 09 September fietsen 
 

WEKELIJKSE AKTIVITEITEN 

MAANDAG  Gymmen, kaarten, biljarten 
                                       Vanaf april tot en met oktober elke tweede maandag van de maand fietsen.  
                                       We  vertrekken om 13.00 uur bij Hoefzicht 

                                                     

 DINSDAG  Koersbal  

                                                    24 September de 7 daagse EMA reis naar Oostenrijk. 

                                                    15 Oktober Gerardusviering op de Weebosch om 9.30 uur. 

                                                                                                  

WOENSDAG    Volksdansen, koor de Wielewaal, kaarten, biljarten                                                    

Jeu de boules (bij goed weer)                                                 

                                                 1STE  woensdag van de maand kienen om 13.30 uur in Hoefzicht. 

    

             DONDERDAG               10 oktober modeshow 13.30 uur in Hoefzicht 
                                                    17 oktober spelenmiddag 13.30 uur in Hoefzicht 
 
             VRIJDAG                       Dagopvang (regelt Hoefzicht).  
                                                    11 Oktober jeu de boules toernooi in Bergeijk. Individueel of in groepjes 
  
             ZATERDAG                   5 Oktober koersbal toernooi in Hapert. 
 

                                                                                                                                                            Z.O.Z. 
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            MEDEDELINGEN:     Woensdag 2 Oktober is er een lunchconcert in “Den Tref” te Hapert. Het begint  
                                                om 10.30 uur en de intree is €7.50 inclusief lunch. U kunt online reserveren  
                                                en/of kaarten afhalen. Stuur hiervoor een mail naar: j.f. Vermeulen@gmail.com 
                                                en maak het bedrag over op NL55RABO0107516969.                                                   

                                                                                                                                                            
                                               
                                               Op 7 November willen we een Kloostermodedag gaan regelen in Boskoop. 
                                               Op deze dag vertrekken we om 8.00 uur bij hoefzicht en rond 17.00 uur zijn we  
                                               thuis. Het programma is als volgt: ontvangst met koffie en gebak.                                                                                                                                                                        
                                               Van 11.00-12.00uur modeshow waarna ons een lunch wordt aangeboden met  
                                               met belegde broodjes, krentenbol, mandarijntje, jus d orange, koffie en thee. 
                                               Na de lunch worden we in twee groepen gedeeld, een groep gaat naar de                                                
                                               winkel en de andere groep mag meedoen aan de gratis Bingo met leuke prijsjes. 
                                               Ze willen rond 15.00 uur af sluiten met een advocaatje slagroom. 
                                                 
                                               Om deze reis zo aantrekkelijk mogelijk te houden gaan we voor een volle bus van 
                                               40 personen 
                                               Als dit gaat lukken zijn de kosten maar €17.50 p.p.  
                                               Dus ga mee en breng je buurvrouw, zussen en vriendinnen mee dan maken we  
                                               er een leuke ontspannen dag van. Ook de mannen zijn van harte welkom. 
 
                                               U en uw introducees kunnen zich opgeven door €17.50 over te maken op het  
                                               bovenstaande banknummer vóór 7 oktober. 
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