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KBO Bridge Club 
De eerste competitie van 10 middagen zit er al weer op. We hadden een 

gemiddelde opkomst van tussen  de 45 en 50 mensen. Iedereen kent 

inmiddels onze formule wel. Als je op donderdag vóór kwart over 1 binnen 

bent mag je mee spelen. Ieder die een middag wil vullen, is welkom. 

Misschien ook iets voor mensen die ooit bridge hebben gespeeld, maar er al 

lang niets meer aan gedaan hebben. Loop gewoon binnen en je mag kijken 

of mee spelen. Je kunt zelfs alleen komen, dan zoeken wij een bridgemaatje 

voor die middag. Ook als je er wel eens over denkt om te gaan leren 

bridgen, kun je binnenlopen en als toeschouwer plaatsnemen en zien hoe 

bridgen bij de kbo gaat. Dan nog even een paar data. De laatste bridge van 

2019 is op 12 december. Op 19 december is er de kerstviering en op 26 

december is het tweede Kerstdag. Op donderdag 2 januari 2020 gaan we dan 

weer van start in de Elckerlyc. 

Rikken Jokeren 
Woensdag 11 december rikken en jokeren in de Elckerlyc; zaal open 13.00 

uur. Woensdag 15 en 22 januari 2020 kaarten bij ome Toon in Biest-

Houtakker. Noteer dit vast in je agenda. 

Kerststallentocht 
Donderdag 2 januari 2020 

vertrek om 13.00 uur bij 

de kerk om met de fiets 

de kerststallen in de 

omgeving te bekijken. 

Koersbal 
Dinsdag 7 januari 2020 

starten we weer met het 

koersbal in Elckerlyc; in-

schrijven om 13.15 uur. 

Tai chi en yoga 
Woensdagmorgen 8 januari 2020 starten we weer met tai chi en yoga. De 

tai chi start om 9.00 uur en om 10.15 uur; de yoga om 11.15 uur in Elckerlyc. 

Er kunnen zich altijd nog nieuwe mensen aanmelden. 

Inloop 
Ook in 2020 is er op vrijdagmiddag inloop in Elckerlyc. Men kan zo binnen-

lopen voor een partij kaarten, biljarten of handwerken; vanaf 13.30 uur. 
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