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Velocitas 
Vanaf nu  vertrekt onze fietsclub in april op woensdagmiddag om 13.30 uur 

dit in verband met de zomertijd, Er kunnen zich nog mensen bij aansluiten, 

er wordt die middag ongeveer 35 km gereden. 

Rikken en Jokeren 

Wij hebben het winterseizoen in maart afgesloten in de Elckerlyc en gaan 

in het najaar weer verder met onze middagen rikken en jokeren. 

Bingo 
Woensdag 3 april spelen we onze laatste bingomiddag dit seizoen zoals 

eerder is gemeld. We spelen in de Elckerlyc; de zaal is open om 13.00 uur 

en er zijn dan weer mooie prijzen te winnen. 

Jeu de Boules 
Het jeu de boules seizoen is op 2 april begonnen. Mensen die hier aan mee 

willen doen zijn van harte welkom. We spelen op dinsdag- en donderdag-

middag aan de Veldhoven; aanvang 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur inschrijven. 

                                                     

Excursie boerderijmuseum Grutje, Groot Loo 9 
Jack de Kort, Grutje was zijn overgrootmoeder, kan 
boeiend vertellen over het gemengde bedrijf van 
vroeger, over het boerenleven in de oorlogsjaren. Het 
indrukwekkende levensverhaal van Grutje toont aan 
hoe zwaar het eerste kwart van de vorige eeuw was. In 
het boerderijmuseum zijn werktuigen en 
gereedschappen te zien die vroeger ter plekke en in de 
streek gebruikt werden. 
Deze excursie op 25 mei 2019 van 10.00–12.00 uur 
wordt u gratis door de KBO aangeboden, ook voor niet 
leden. U moet zich wel aanmelden bij:  

Stan Meijer:  stanenmarijke@gmail.com   013 - 505 25 81                                       

Ad  Vugts:     aahvugts@caiway.nl             013 - 505 21 26 

 

Twee eeuwen Beekse sport historie 
Na de lezing van Hein Kanters op de Algemene Leden Vergadering van 27 

maart was er gelegenheid om zijn boek “Twee eeuwen Beekse sport 

historie” te kopen. KBO-leden kunnen dit boek ook nu nog aanschaffen 

tegen de kostprijs van € 10,00.  Bij interesse kunt u contact opnemen,  

bij voorkeur via e-mail: Hein.kanters@gmail.com en anders telefonisch 

op nr. 06-55693843. 

 

 

Sport  

en  

Spel 

Excursie 

Boek 

mailto:stanenmarijke@gmail.com
mailto:stanenmarijke@gmail.com
mailto:aahvugts@caiway.nl
mailto:aahvugts@caiway.nl
mailto:Hein.kanters@gmail.com
mailto:Hein.kanters@gmail.com

