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Jeu de boules                                                                                    
Dinsdagmiddag 2 april gaan we weer jeu de boulen, de voorbereiding is 
inmiddels gestart, de banen worden prima in orde gemaakt zodat we met 
een goed gevoel kunnen beginnen. We starten om 13.00 uur met het 
inschrijven en de mededelingen. Mensen die dit voor het eerst dit spel 
willen spelen zijn van harte welkom. Men kan altijd meedoen, en we 
spelen op dinsdag en donderdagmiddag, aanvang13.30 uur. 

Bridge                                                                                  
Donderdag 21 maart spelen we geen bridge omdat de Elckerlyc bezet is. 
Alsmede daarom is onze laatste bridgemiddag op 18 april witte 
donderdag.                                                                                                     

Rikken en Jokeren                                                                    
Woensdagmiddag 13 en 20 maart spelen we in de Elckerlyc onze laatste 
kaartmiddag rikken en jokeren deze winterperiode. De zaal is open om 
13.00 uur. Er zijn deze keer mooi prijzen te winnen. 

Koersbal                                                                                                                    
Het koersbal sluiten we op 26 mrt, nadat we op 19 maart de Beerzen nog 
op bezoek krijgen voor een mix toernooi, Mensen die hieraan mee willen 
doen graag vooraf opgeven ivm de indeling. 

Bingo                                                                                      
Woensdagmiddag 3 april spelen we voor de laatste keer deze 
winterperiode bingo in de Elckeryc, We spelen 10 ronden en de zaal is 
open om 13.00 uur.  Aanvang van de bingo 13.30 uur. 

Houdoe Burgemeester                                                               
Na negen jaar neemt onze burgemeester, Ryan Palmen, afscheid van 
Hilvarenbeek. In april start hij als burgemeester van de gemeente Horst 
aan de Maas. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt er speciaal voor 
ouderen een bijeenkomst georganiseerd, met een mooi programma, op 
vrijdag 29 maart van 11.00-13.00 uur in CC Elckerlyc. Als u verzekerd wil 
zijn van een zitplaats kunt u hiervoor gratis een kaartje reserveren via  
www.cultureelcentrumelckerlyc.nl      

Peer Busink                                                                                  
heeft zich bereid verklaard wederom een vogelwandeling te organiseren 
met als thema : WEIDEVOGELS           Vertrek:  Overkant (zandweg, 
Kweldersdijk ) brug Wilhelminakanaal aan de Akkerstraat in Biest-
Houtakker. We lopen ongeveer 4 km. Er zijn geen kosten aan verbonden.   
Wel even aanmelden bij  ria.bonenkamp@outlook.com of  013 – 5051345            
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