21
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Sportdorp voorlichtingsavond
Sportdorp Hilvarenbeek nodigt u uit voor een voorlichtingsavond over
Aangepast Sporten en Bewegen voor kwetsbare ouderen op woensdag
5 juni aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur in de huiskamer van Elckerlyc.

Sport
en
Spel

Biljarten
In september start de KBO biljartcompetitie weer voor spelers vanaf 55 jaar
en ouder. Op dit moment zijn er al bijna 100 deelnemers. Dit nieuwe
seizoen starten we een extra groep op maandagmorgen, waarvoor nog
plaatsen beschikbaar zijn. Iedere deelnemer speelt per dag altijd twee
wedstrijden.
Het is niet verplicht iedere maandag aanwezig te zijn; kunt u enkele dagen
niet dan levert dat geen probleem op voor de organisatie. Deze competitie is
geschikt voor spelers van elk niveau, zowel beginners als gevorderden zijn
welkom. Als u op een ontspannen manier wil biljarten met daarnaast ook
een competitie-element, meldt u zich dan aan. Lidmaatschap van KBO is
niet noodzakelijk.
Aanmelden: Jan Leermakers: tel 06 15685103; leermakers@hetnet.nl
Naast de bovengenoemde competitie kan iedereen in de periode vanaf 16
mei tot 1 september van maandag tot en met vrijdag van onze biljarttafels
gebruik maken.
Elckerlyc is ’s morgens vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur geopend. Vrijdagochtend
is van 17 mei tot 26 juli reeds ingepland.
Wij hopen dat er op de overige dagen regelmatig gebiljart wordt. Er is vrije
inloop.

Cliëntondersteuning

Hulp bij WMO aanvragen bij de gemeente
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze cliëntondersteuner Ineke van
Loon, tel. 06-20040799. Zij kan u helpen in WMO land, bij de aanvraag en
bij de bepaling wat u nodig heeft.

Uitstel dagreis
Reizen

De reiscommissie was voornemens om op 31-7-2019 een dagtocht te gaan
organiseren speciaal voor mensen die slecht ter been zijn en dus gebruik
moeten maken van b.v. een rolstoelbus. Dit stond in onze Nieuwsbrief van
december 2018. De Zomerschool gaat op 30-7-2019 ook al een uitstapje
organiseren. Wij hebben daarom besloten onze dagreis uit te stellen tot
september a.s. U moet maar zo denken:
WAT IN HET VAT ZIT, VERZUURT NIET !
Namens de reiscommissie KBO-HEB: Ria Bonenkamp en Ineke van Riel.

Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?
kboheb@gmail.com

www.kbo-hilvarenbeek.nl

