Zomerprogramma 2019.
KBO Mariënvelde.
Fietstochten.
Donderdag 2 mei.
Donderdag 6 juni.
Donderdag 4 juli.
Donderdag 1augustus.
Donderdag 15 augustus.
Vrijdag 6 september.

KBO
Mariënvelde

1 ste fietstocht. 13.30 uur op de parkeerplaats.
2 de fietstocht.
,,
,,
3 de fietstocht.
,,
,,
4 de fietstocht.
,,
,,
Dagfietstocht. 8.45 uur.
,,
6 de fietstocht. 13.30 uur
,,

Sec. A Wieggers
Tel. 0544-351702

Koersbal.
Elke woensdagmiddag is er gelegenheid om een partijtje koersbal te spelen in de
ontmoetingsruimte van de BMV.
Het begint om 14.30 uur tot 16.30 uur en halverwege is er tijd voor een kop koffie
of thee. Er is nog voldoende plaats voor nieuwe leden, dus kom eens kijken of een
spelletje mee spelen. Gewoon doen!
Kermismiddag voor 50 plussers.
Dit is op zaterdag 1 juni in de BMV.
Als u vervoer nodig heeft moet u zich melden, tel. 351702 of 351287.
Nadere informatie vind u binnenkort op het kermisprogramma.
Bustocht.
Deze is gepland op donderdag 27 juni en gaat naar Delft voor een rondvaart door de stad,
een bezoek aan de Porseleinen Fles waar Delfts Blauw word gemaakt en natuurlijk op
zijn tijd lekker eten en drinken.
Het reisbureau heeft geadviseerd niet mee te gaan als men slecht ter been is i.v.m.
grote op - en afstap bij de rondvaartboot. Opgave zo spoedig mogelijk bij een van
bovengenoemde telefoonnummers. De prijs is afhankelijk van voldoende deelname
dus wees er snel bij, want vol is vol.
Spel / kaartmiddagen in de BMV.
Dit is van 14.00 uur tot 16.00 uur en de kosten zijn 1 euro 50 voor koffie/thee en een
glas frisdrank.
Het is steeds op de tweede dinsdag en de laatste donderdag van de maand.
De data zijn:
Donderdag 25 april.
Zet
Dinsdag 14 mei.
Donderdag 23 mei.
deze
Dinsdag 11 juni.
Donderdag 27 juni.
data
Dinsdag 9 juli.
Donderdag 25 juli.
op
Dinsdag 13 augustus.
Donderdag 29 augustus.
de
Dinsdag 10 september.
Donderdag 26 september.
kalender!
De eerste kaartavond is op donderdag 12 september.

