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Beste leden KBO-Nuland.
Hieronder een gedeelte van onze activiteiten.
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3 juni
8 juni
11juni
14 juni
29 juni
14 juli
24 juli
7 september

Fietsen (verzamelen bij Kiosk)
Dagbusreis Floriade
Jaarmarkt familiebrunch
Gezellige middag met volksdans
Afsluiting seizoen
Dag busreis Keringhuis en Rotterdam
Seniorendag St. Jozefoord
Reis België (Gent-Brugge-Antwerpen)

13.30 uur
08.30 uur
12.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
08.15 uur

Vrijdag, 3 juni a.s. : Fietsen.
Het fietsen was een succes, en daarom gaan we weer fietsen op vrijdagmiddag 3 juni a.s.
We verzamelen weer bij de Kiosk op het plein in Nuland en we gaan starten om 13.30 uur.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven. Deze fietstocht is zeker niet alléén voor vrouwen
bedoeld. Mannen mogen natuurlijk ook aansluiten. Graag zelfs!!
JAARMARKTBRUNCH, Zaterdag 11 juni om 12.00 uur in de Meent.
Voor het 7e jaar organiseert KBO-Nuland, op de zaterdag voorafgaand aan Rondje Nuland, de
gezellige brunch. Dit jaar wordt die gehouden in Gemeenschapshuis de Meent. Deze brunch is
bedoeld voor alle inwoners van Nuland om op een gezellige manier wat tijd met elkaar
door te brengen. De brunch begint om 12.00 uur. Zaal is open om 11.30 uur.
Noteer nu alvast zaterdag 11 juni in uw agenda. De kaartjes voor dit gezellig evenement
kosten Euro 8,50 pp. en zijn vanaf 23 mei te koop bij Albert Heijn.
GEZELLIGE MIDDAG, met volksdans, Dinsdag 14 juni om 14.00 uur in de Meent.
Deze middag wordt u ontvangen met een heerlijk kopje koffie/thee met iets lekkers. De
middag wordt verzorgd door de volksdansgroep. U krijgt zeker een kans om enkele dansjes
mee te doen. We proberen er een vrolijke, gezellige middag van te maken.
AFSLUITING SEIZOEN, woensdag 29 juni om 14.00 uur in de Meent.
We hebben weer een leuke middag voor u gepland. Aanvang 14.00 uur in Gemeenschapshuis
De Meent. Het wordt deze keer een ontmoetings- en doe-middag, waarbij leuke prijsjes zijn
te verdienen.
KBO GOLF CLINIC VOOR NIET-GOLFERS / BEGINNERS, woensdag 3 augustus.
Heeft u of uw partner, vriend, vriendin nog nooit gegolfd of bent u nog een
beginnend golfer? Maak dan op een plezierige manier kennis met het golfspel op woensdag
3 augustus 2022! Samen met onze pro’s verzorgen we een clinic en leert u de basisbeginselen van golf. Daarna is er nog de mogelijkheid om onze Par 3 pitch & putt baan te
spelen. Wij zorgen verder voor golfstokken, ballen, etc.
KBO GOLFDAG , woensdag 3 augustus.
Op woensdag 3 augustus 2022 wordt voor de 11e keer de KBO Midden-Brabant Golfdag
gehouden, op Golfbaan Midden-Brabant, te Esbeek. Met de bekende Golfwedstrijd
(kampioenschap) voor de KBO golfers en de Golfclinic incl. Par 3 pitch&putt baan voor de KBO

niet-golfers en/of beginnend golfers. Deze KBO golfwedstrijd (kampioenschap) is een 18
holeswedstrijd op woensdag 3 augustus 2022 met gezamenlijke (shotgun)start om 11.00 uur.
Deelnemers dienen lid te zijn van de KBO Brabant en in het bezit van een geldige
(digitale) NGF-pas met bewijs van een actieve golfhandicap tussen 0.0 en 54.0.
Voor €49,25 p.p. kunt u dus al deelnemen aan deze leuke, gezellige en competitieve KBO 18
holeswedstrijd (incl. extra's!). Ter vergelijking: het normale greenfeetarief voor 18 holes is
€60,- p.p.
Meer informatie over de KBO-golfdag vindt u in het nieuwsblad “ONS”
van KBO Brabant.
De puzzel voor deze maand is een Sudoku. Veel succes met oplossen. U kunt uw getallen
(alleen de getallen die in de grijze vakjes staan) mailen naar mrs-jvp@hotmail.com of bellen
met 06-28345795.

