6
februari 2019

Jeu de boules
Op 16 feb gaan we in Diessen een mix jeu de boules toernooi spelen.
Opgeven voor 12 feb op 0624430298.

Bridge
Sport
en
Spel

Donderdag 21 mrt is er geen bridge, de zaal in de Elckerlyc is dan bezet.

Rikken en Jokeren
Woensdag 20 feb gaan we weer rikken en jokeren, We spelen dan in
Esbeek in de Schuttershof. Zaal open om 13.00 uur en aanvang om 13.30

Kerstviering
Onlangs hebben we met zijn allen onze kerstviering gehouden, daarbij is
per abuis een verkeerde jas mee naar huis genomen. Als men dit merkt
graag even contact met de Elckerlyc,of met Paul Buiks tel 0624430298
Tel nr Paul Buiks is alleen te bereiken op 06 24430298.

Oude
Meesters

Klassieke
muziek

“Wat een kunst”

De cursus “wat en kunst” start weer in maart.
Het grootste gedeelte van elke bijeenkomst
wordt besteed aan de schilderskunst.
Van oude meesters, zoals Rembrandt en
Vermeer, tot moderne schilders als Karel Appel
en Edvard Munch.
Een klein gedeelte van elke bijeenkomst wordt
besteed aan het luisteren naar fragmenten
klassieke muziek of het lezen van een gedicht.
De cursus wordt gegeven door de heer
Jacques Heeren uit Goirle en wel op
dinsdagochtend 12 – 19 – 26 maart en 2 april van 09.45 tot 11.45 uur in
“De Huiskamer” in Elckerlyc.
De kosten zijn € 20,00 inclusief koffie en thee over te maken op rekening:
NL 05 RABO 0122 3003 78 t.a.v. penningmeester KBO o.v.v. wat een kunst
maart 2019
Inlichtingen: Corrie Engelen 013-5052189 corrie.engelen@caiway.nl

vrij te houden in uw agenda:
Wo 27 maart
Vr 12 april
Di 18 april
Vr 3 mei
Za 25 mei

Om

Algemene Leden Vergadering
concert Regionaal Senioren Orkest
Mattheuspassion luisteren en uitleg
Muzikale Show Kras op cruise door de Gouden Mix
excursie naar Boerderijmuseum Grutje

www.facebook.com/kbohilvarenbeek/

