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GOOIENDAAG SAME! 
 

1.) JEU DE BOULES 
Elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt ook u komen spelen op de baan bij het 
Gemeinsjapshoes. Kom gerust eens kijken en meedoen? Jeu de boules ballen zijn aanwezig. Wilt u 
wel tijdig aanwezig zijn in verband met het samenstellen van de teams? 
Laatste speeldag in 2018 is 28 november en er wordt weer gestart op 13 maart 2019. 
 

2.) KERSTVIERING 19 DECEMBER 2018 
De Kerstviering van dit jaar vindt plaats op 19 december 2018, aanvang 14.00 uur. 
Programma 
Om 14.00 uur wordt begonnen met de H. Mis, opgeluisterd door het Koor van Ouderen. 
Na afloop van de H. Mis is er om ongeveer 14.45 uur koffie of thee met Kerstbrood. 
Om 15.00 uur gaan we genieten van een optreden in de sfeer van Kerstmis. 
Na dit optreden krijgen we om 17.00 uur het traditionele pasteitje en hoopt het bestuur dat 
iedereen een fijne sfeervolle middag heeft beleefd. 
 
Denkt u eraan zich even op te geven zodat we op u kunnen rekenen. 
De Kerstviering is alleen voor KBO-leden en wordt door de KBO bekostigd. 
 

3.) KIENEN 
De KBO verzorgt ook het tweewekelijkse Kienen op de dinsdagmiddagen. Om een gezellige 
kienmiddag te kunnen hebben wordt uitgegaan van de aanwezigheid van tenminste 20 deelnemers. 
We benadrukken hierbij dat ook niet KBO-leden van harte welkom zijn.  
Tip: neem eens gezellig iemand mee, wie weet hoe leuk hij /zij het vindt! 
 

4.) FEESTDAGEN 
Tot slot wensen wij u nu alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met René Wennmacher 
 
 
 
    
Naam 1……………………………………………….. 
Naam 2……………………………………………….. 
komt naar de KERSTVIERING op woensdag 19 DECEMBER 2018 
(graag in de bus bij Annelie Voncken, Hoofdstraat 88 )  
Svp inleveren voor 10 december 2018 


