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Van het bestuur 
Hiep Hiep Hoera!!!  
Na een lange tijd kunnen we zoals het nu lijkt in september weer begin-
nen met onze KBO activiteiten.  
De agenda is nog ONDER VOORBEHOUD omdat we alleen bij elkaar 
willen komen als we niet meer rekening hoeven te houden met de 
1,5 meter afstand. We willen zo graag weer gewoon bij elkaar kunnen 
zitten. Maar wat zijn we blij om u weer te kunnen ontmoeten. 
Met elkaar praten over hoe het met iedereen gegaan is. En vooral hoe 
het nu met u gaat. 
Als Pastoor Buit in de gelegenheid is dan komt hij 22 september bij ons 
om met u te kunnen kennismaken.  

AGENDA (ONDER VOORBEHOUD) 
 
Do.  9 september     
Wo.  22 september   
 
Do.  14 oktober         
 
Do.  10 november  
 
 
Do.  11 november      
 
Wo.  15 december  
Do.  9 december      

Mededelingen 
• De fietstocht in september slaan we nog even over.  
• Ook de senioren dag gaat niet door.  
• Wilt u graag meedoen aan onze gezellige spelochtenden in de zaal 

van het St. Antoniusgebouw? We spelen rummiekub, sjoelen en 
kaarten.  

 
U bent van harte welkom en hoeft zich niet eerst op te geven. 
 
Kijkt u altijd naar de agenda in de nieuwsbrieven en op de  
Website voor de laatste informatie.  

9.30 uur Spelochtend 
14.30 uur Ledenbijeenkomst 
 
9.30 uur Spelochtend 
 
14.30 uur Begrotingsvergadering met lezing 
over een reis naar Santiago de Compostella 
 
9.30 uur Spelochtend 
 
15.30 uur Kerstmiddag 
9.30 uur Spelochtend 
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We feliciteren alle jarigen die in de maanden juli en  

augustus jarig zijn!  

 
Het bestuur wenst u een fijne zomer en hopen u allen in september weer te zien!  


