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Koersbal  
Dinsdag 5 november starten we weer met het koersbal in de Elckerlyc. 

Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur. Wilt u ook eens kennis 

maken met het koersbal dat alleen in de wintermaanden wordt gespeeld, 

dan bent u van harte welkom om het ook eens te proberen. 

Rikken en Jokeren 

Woensdag 13 en 20 november gaan we rikken en jokeren bij ome Toon in 

Biest-Houtakker; ons tweedaags kaarttoernooi met mooie prijzen. Zaal open 

om 13.00 uur. Uiterlijk om 13.30 uur beginnen we, dus zorg dat u er op tijd 

bent! Woensdag 11 december is er weer rikken en jokeren in Elckerlyc.  

Velocitas 
Woensdag 18 december fietsen we de kerststallen tocht en bezoeken we in 

de omgeving kerststallen. Vertrek: 13.00 uur bij de kerk op de Vrijthof. 

Biljartliefhebbers 
Wie interesse heeft in het volgen van biljartles kan zich melden bij:  

Wil van Rijn  tel.nr 013 505 2035. 

 

Pensioen informatiebijeenkomsten in november 
Samen met lid/pensioenexpert Rob de Brouwer wordt u bijgepraat over de 

vele ontwikkelingen op pensioengebied.  

U bent van harte welkom op vrijdag 22 november van 10.00 – 12.00 uur.  

Inloop vanaf 09.30 uur, ’t Plein in Udenhout. 

Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden. 

Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, ga naar de website 

www.kbo-brabant.nl.  

Maar wacht niet te lang, want vol is vol! U krijgt een bevestiging in uw 

mailbox, dat tevens dient als toegangsbewijs. Daarom het verzoek om  

per persoon apart aan te melden. 

Graag tot ziens! 

 

Vrijwilligersmiddag  
Maandag 11 november houden we onze vrijwilligersmiddag als dank  

voor de inzet. De bestemming blijft nog een verrassing. Geniet ervan! 

Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld moeten zich op tijd melden; 

vertrek om 13.30 uur op de parkeerplaats van de Roodloop bij gilde-

gebouw/sporthal. 
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