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Koersbal                                                                                        
Dinsdag 8 jan  starten we weer met het koersbal in de Elckerlyc, 
inschrijven vanaf 13.15 uur. 

Tai Chi en Yoga                                                                 
Woensdag 9 jan starten we weer met onze tai-chi en yogalessen, om 
9.00 en om 10.15 uur de tai-chi en de yoga om 11.15 uur, Er kunnen nog 
steeds nieuwe mensen aansluiten zowel bij de tai-chi als de yoga .De 
lessen worden gegeven in de Elckerlyc. 

Rikken en Jokeren                                                                    
Woensdag 16 en 23 jan gaan we twee weken achter elkaar rikken en 
jokeren in Biest-Houtakker bij ome Toon.  Aanvang 1.30 uur zaal open om 
1.00 uur. We spelen dan om mooie prijzen.                                        
Woensdag 20 feb gaan we rikken en jokeren in Esbeek in Schuttershof. 

Inloop                                                                                                                           
Iedere vrijdagmiddag is er in de Elckerlyc de inloop, dan is er de 
mogelijkheid voor een partij te kaarten of te biljarten, of voor handwerken, 
aanvang 13.30 uur. Kom gerust eens binnenlopen. 

Zangers  gezocht                                                  
Koor “Zang & Vriendschap” van de 
KBO wil graag uitbreiding van het 
koor. Momenteel zijn wij met 20 
dames en heren, het zou leuk zijn als 
er 10 stemmen bij zouden komen. 
Ons repertoire is laagdrempelig en is 
zopas geheel vernieuwd. Wij zingen 
liedjes uit de jaren 60, 70 en de 80er 
jaren. Dit allemaal met 
originele  begeleidingsmuziek, meest Nederlandstalig maar ook bekende 
Engelstalig en Duitstalig. Het kunnen lezen van muzieknoten is bij deze 
begeleiding niet nodig. Tijdens de kerstviering is ons opgevallen dat er 
vanuit de zaal mooi is meegezongen, dus….         Kom vrijblijvend eens 
naar onze repetities elke maandag van 13.00 tot 14.15 uur in MCC 
Elckerlyc.  Twee keer per jaar doen wij mee aan Korendag in de regio 
Kempen en verzorgen we de Kerstviering. Daarnaast gaan we op verzoek 
bij verzorgingshuizen of zonnebloemverenigingen optreden. Voor 
informatie bel naar  Hans Wilmes 013 505 2259 of 06 4188 4640. 
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