ACTIVITEITEN 2018 KBO-HUIJBERGEN
Wekelijks
• maandagmiddag
• dinsdagochtend
• dinsdagmiddag

• woensdagmiddag
• donderdagmiddag

-Beter bewegen voor ouderen, o.l.v. Mireille Bogers
(De Kloek, van 14.00 tot 14.45, contactpersoon mevr. Cock van
Velzen, tel. 0164-64 24 42)
-volksdansen: Choeloedansers, o.l.v. Gusta Termorshuizen
(De Kloek, van 10.15 tot 11.30 uur, contactpersoon mevr. Anny van
Tilburg, tel. 0164-64 20 14)
-bowling: Lucky Strike
(Familyland, van 13.45 tot 15.00 uur, contactpersonen mevr. Anny
van Hoof, tel. 0164-61 21 97 en mevr. Anneke Boksman, tel. 016461 59 26)
- biljarten: vanaf 13.30 uur bij Vaeders Hoefke, contactpersoon
Theo Frerichs (tel. 0164-64 20 14)
-fietsen: Heen en Terug, o.l.v. Jack van Loon (tel. 0164-64 27 07;
vertrek om 13.00 uur bij de kerk, vanaf donderdag 8 maart)

Van maand tot maand
• bingo bij Vaeders Hoefke op woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur (10/1, 7/2, 7/3, 4/4,
2/5, 6/6, 22/8, 12/9, 10/10, 14/11, 5/12)
• voortzetting riktoernooi in De Kloek: (8/1, 22/1, 5/2, 19/2)
• januari
dinsdag 30 januari: lezing over Hartsverhalen, door Ad van Gool, De
Kloek, vanaf 20.00 uur*
• februari
dinsdag 20 februari: afsluiting riktoernooi met prijsuitreiking en
boerenkoolmaaltijd in Vaeders Hoefke*
• maart
donderdag 8 maart: start fietsseizoen
dinsdag 13 maart: schrijversavond met Erik Vlaminck, voorm.
Gemeentehuis, vanaf 20.00 uur*
woensdag 21 maart: jaarvergadering, De Kloek, vanaf 14.00 uur
donderdag 22 maart: start zesde reeks Verhaal halen in Huijbergen,
met Joop de Krom, voorm. Gemeentehuis, vanaf 9.30 uur*
• april
woensdag 11 april: dagbusreis naar 'de Betuwe in bloei', met als
hoogtepunt een cruise van drie uur op de Linge én diner aan boord
• mei
woensdag 30 mei: 'excursie dichtbij'* naar Museum Dansant in
Hilvarenbeek
• augustus
woensdag 1 augustus: verwenmiddag minder validen
• september
woensdag 26 september: 'speelse lezing' over Zendamateur voor
Artsen zonder Grenzen, door Anton Mandos, De Kloek, vanaf 14.00
uur*
• oktober
woensdag 24 oktober: ontspanningsmiddag, De Kloek, vanaf 14.00
uur
• november
woensdag 21 november: 'Huijbergse filmmiddag', m.m.v. John Kil,
Sainte-Marie, vanaf 14.00 uur
• december
woensdag 12 december: advents-kerstviering met Broeder Nico en
het koor Vox Populi, De Kloek, vanaf 14.00 uur
Service
• belastingservice
Vanaf 1 maart 2017 kunnen leden ouder dan 65 jaar weer een beroep doen op de
belastingservice door de belastinginvuller van onze afdeling. Wie van de belastingservice
gebruik wil maken, kan Anneke Boksman bellen onder nummer 0164-61 59 26 of 06 25 12
57 18 voor een afspraak. Anneke is óók gecertificeerd thuisadministratiehulp.
• medewerking aan Uw Huiskamer in Huijbergen
• attenties bij lief en leed: Bea Luyks, tel. 0164-64 20 89
Nota bene! Voor bijzondere activiteiten ontvangt u tijdig een uitnodiging met alle nodige informatie.
Alle genoemde activiteiten en data onder voorbehoud! Activiteiten met * worden georganiseerd i.s.m.
Bibliotheek, Heemkundekring 'De Wilhelmiet' en Vrouwenvereniging Huijbergen (VVH).

