Toelichting op de belangrijkste activiteiten.
Naast de maandelijkse extra activiteiten volgt hier een
opsomming van de gebruikelijke jaarlijkse activiteiten.
Soos/Kaartmiddagen
Op dinsdagen, als er geen andere activiteiten zijn, kan men tussen
13.00u en 16.30u gezellig komen kaarten. Er wordt gerikt en
gejokerd. Onder het kaarten kan men consumpties bestellen tegen
gereduceerde prijzen. Bij belangstelling is er mogelijkheid tot andere
spelen of activiteiten. Dit dient u wel te melden.
Contactpersoon: Piet Swinkels, tel: 040-2013069
Kienen.
Iedere 2e dinsdag van de maand tussen 13.30u en 16.30u kan men
komen kienen. De prijs van de plankjes bedraagt € 6.00, hiervoor
krijgt men ook een gratis kopje koffie/thee. Overige consumpties kan
men bestellen tegen gereduceerde prijs. Er zijn steeds diverse mooie
prijzen te winnen. Contactpersoon: Marjo van Beek, tel: 040-2012188
Bommel Party Centrum.
Veel van onze activiteiten vinden plaats bij Bommel party Centrum,
waar wij altijd vriendelijk worden ontvangen door Coen van Och met
zijn medewerkers.

Fietsen:
Ieder maandagmiddag, behalve in de wintermaanden, wordt voor
zover het weer het toelaat, een fietstocht gehouden door de regio.
We vertrekken om 13.30u. vanaf de Dorpspomp Martinusplein.
Onderweg wordt een rustpauze ingebouwd.
Contactpersoon: Nol Willems, tel: 040-2013861

Wandelen:
Elke donderdag om 13.30uur gaan we wandelen. We lopen ca. 1 uur
naar een rustpunt en weer ca. 1 uur terug. Verzamelen op het
parkeerterrein van de Venbergse Molen.
Het is ook mogelijk dat er vanaf een andere locatie vertrokken wordt.
Dat wordt tijdig aangegeven in De Snippers.
Contactpersoon: Ad Muller, tel: 040-2019062
Jeu de Boules
Een keer per jaar gaan we jeu de boulen, bij de Dommelse Petanque
Club. Er worden groepjes gevormd, waarna gestreden kan worden
wie de beste bouler is en daarvoor een prijs kan winnen.
Contactpersoon: Marjo van Beek, tel: 040-2012188
Fotograferen (fotoclub KBO Dommelen)
Iedereen die het leuk vindt om foto’s te maken is iedere 3e dinsdag
van de maand van 14.00-16.30u welkom. In De Snippers staat steeds
vanaf welke locatie we starten. Na afloop kunnen we elkaars foto’s
bekijken. De mooiste foto, die je hebt gemaakt, mail je aan elkaar
door. Deze kunt u zien op onze website: kbo-dommelen.nl.
Foto-kennis of dure toestellen zijn niet nodig. Gewoon gezellig foto’s
maken. Contactpersoon: Leo van de Kerkhof, tel: 040-2019431

Bedevaart:
Als KBO gaan wij in mei ter bedevaart naar de H. Maria in
Meerveldhoven en in oktober naar Gerardus Majella in de Weebosch.
Wij sluiten ons dan aan bij andere KBO afdelingen. We vertrekken
gezamenlijk, met eigen auto’s vanaf het Martinusplein. Na afloop
gebruiken we in de nabijheid van de kerk nog een kopje koffie.
Contactpersoon: Walter Hoevenaars, tel: 040-2013672
Algemene ledenvergadering 2021
Op dinsdag 23 maart is onze algemene ledenvergadering.
Op deze middag wordt het jaarverslag en het financieel verslag van
het voorbije jaar gepresenteerd. Het Bestuur doet eventueel nieuwe
voorstellen of aanpassingen van de bestaande. Ook worden
bestuursleden gekozen of herkozen. In de pauze wordt een loterij
gehouden met vele mooie prijzen. Na de pauze wordt iemand
uitgenodigd om informatie te geven over een, voor ouderen, nuttig
onderwerp. Contactpersoon: Leo van de Kerkhof, tel: 040-2019431

Bowlen
Twee keer per jaar gaan we bowlen bij Bowling Valkenswaard
Peperstraat 24. Er worden groepjes gevormd, waarna gestreden kan
worden wie de beste bowler is. Contactpersoon: Elly Stalenberg,
tel: 040-2018544
Barbecue
Voor de zomervakantie houden we een barbecue middag bij het
Boeleke, ter afsluiting van het eerste deel van het jaar.
De middag begint om 13.30u. met allerlei spellen zoals jeu de boulen,
sjoelen en kaarten. En natuurlijk gezellig keuvelen met elkaar.
Rond 17.00 wordt de barbecue ontstoken en kan er gegeten worden.
Toegang alleen voor eigen leden. Kopje koffie/thee gratis.
Contactpersoon: Elly Stalenberg tel: 040-2018544
Autotocht-Fietstocht-Wandeltocht.
Op verschillende data en voor al onze leden wordt er een auto-, fietsen wandeltocht uitgezet in ons mooi Brabant. Aan de hand van een
route beschrijving kom je op de gezamenlijke rustplaats uit. Natuurlijk
wordt je onderweg verrast met vragen en opdrachten.
Contactpersoon: Marjo van Beek, tel: 040-2012188

Verrassende Sinterklaas Middag.
Gedurende de middag organiseren we verrassende “Sint” activiteiten.
Toegang alleen voor eigen leden, kopje koffie/thee en een
consumptie gratis. Contactpersoon: Marjo van Beek, tel:040-2012188

Kerst bloemschikken.
In december wordt er een bloemschikmiddag georganiseerd.
Iedereen kan eigen materiaal meebrengen, voor oase en groen wordt
gezorgd. In de deelnemers- prijs zit een gratis kopje koffie/thee.
Contactpersoon: Marjo van Beek tel: 040-2012188
Kerstviering.
We beginnen de middag met een Woordviering met Kerstteksten en
Kerst liederen. In de pauze wordt een loterij gehouden met vele
mooie prijzen. Daarna is er een optreden van een koor of
muziekgroep. De middag wordt afgesloten met een etentje.
Toegang alleen voor eigen leden, kopje koffie/thee en 2 consumpties
gratis. Contactpersoon: Elly Stalenberg tel: 040-2018544
Activiteiten KBO Kring gemeente Valkenswaard.
Busreizen: In het voorjaar wordt een reis naar een interessante
plaats zonder programma georganiseerd. In de zomer is er een
compleet verzorgde dagtocht. In december komt er een busreis naar
een kerstmarkt.

Ledendag: In oktober is er een ledendag voor alle leden van KBO
Borkel en Schaft, Dommelen, Valkenswaard. Het is een dag van
informatie en ontspanning. ’s Middags is er een buffet.
Lezingen: Een keer per jaar verzorgt de Kring een lezing over een
actueel onderwerp.
Meer informatie over deze activiteiten ontvangt u in maandelijkse De
Snippers.
OPENBARE ACTIVITEITEN van de andere afdelingen van
KBO KRING GEMEENTE VALKENSWAARD
Bij een aantal activiteiten van onze zusterverenigingen KBO
Valkenswaard en KBO Borkel en Schaft zijn ook onze leden welkom.
Helaas is ook hier vanwege de coronacrisis voor 2021 nog niet
bekend bij welke activiteiten ook de andere KBO leden welkom zijn.
U kunt op de website van Kring KBO gemeente Valkenswaard:
www.kbo-valkenswaard.nl zien welke activiteiten er doorgaan. U kunt
dan zelf informeren of u zich daarbij aan kan sluiten.

Indien de activiteiten doorgaan zijn de leden van KBO Valkenswaard
en Borkel en Schaft ook welkom bij onze, onderstaande, activiteiten:
Dommelen
Fietsen:

iedere maandag (niet in winterperiode)
13:30u
Martinusplein
Kaarten:
iedere dinsdag (m.u.v. 2e dinsdag v.d. maand)
13:00-16.30u
P.C. Bommel
Kienen:
2e dinsdag v.d. maand 13:30-16.30u P.C. Bommel
Wandelen:
donderdag even weken13:30u P Venbergse Molen
Bedevaarten: In mei H. Maria Meerveldhoven, in oktober
Gerardus Majella Weebosch
Martinusplein
(per afdeling eigen vervoer regelen)

