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Een kennismaking met de Provinciale Staten  
Vrijdag 22 november zijn wij daarvoor welkom bij het Provinciehuis in Den 

Bosch. Tijdstip: tussen 10.00 – 15.30 uur. 
Het programma dat wordt aangeboden door de provincie omvat:  

 ontvangst met koffie/thee  

 een presentatie van een Statenlid 

 rondleiding met gids door het gebouw 

 bijwonen Provinciale Statenvergadering. 

De volgorde van het programma hangt af van de dagindeling en het overige 

aantal aanmeldingen aldaar. Grootte groep: 25 personen is een optimaal en 

maximaal aantal. We gaan met eigen vervoer, door uzelf te regelen. 

Bij interesse aanmelden vóór 1 november bij contactpersoon Els de Bruijn 

per email bruvano@caiway.nl of  tel. 013 5054331. Wie het eerst komt….. 

Na  aanmelding krijgt u nog nadere gegevens toegestuurd (adres, vertrek-

tijden enz.). Mochten er meer dan 25 geïnteresseerden zijn, dan zal dit 

bezoek wellicht in het komende jaar nog eens georganiseerd worden door de 

KBO commissie educatie. 

 

Jaarlijkse Velocitas Bedevaart  
Vrijdag 18 oktober vertrek met fiets om 9.30 uur bij de kerk aan de Vrijthof 

naar de Weebosch. Onze fietsclub woont om 14.00 uur de dienst bij. Mensen 

die ook graag naar deze bedevaart willen, maar niet per fiets, kunnen zich 

ook om 14.00 uur bij ons aansluiten. 

Jaarlijkse Najaarsbingo               
Woensdag 23 oktober zijn weer prachtige prijzen te winnen; we spelen 10 

rondes bingo in de Elckerlyc. Zaal open 13.00 uur, start bingo 13.30 uur.  

Jeu de Boules eindtoernooi 
Zaterdag 26 oktober starten we om 10.30 uur het eindtoernooi. Interesse? 

Dan vooraf opgeven bij de jeu de boules banen. Inschrijven vanaf 10.00 uur. 

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

Inschrijven vanaf 13.00 uur, de wedstrijden beginnen om 13.30 uur. Mensen 

die dit voor de eerste keer willen ervaren, zijn ook van harte welkom. Het is 

een leuke bezigheid in de wintermaanden! 

Rikken / Jokeren 
Woensdag 16 oktober beginnen we weer te kaarten. Als eerste gaan we 

naar camping Spaendershorst in Esbeek. De zaal is open om 13.00 uur; a.u.b. 

op tijd inschrijven, zodat we ook om 13.30 uur kunnen beginnen! 
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