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Beste leden KBO-Nuland.  
 

Hieronder een gedeelte van onze activiteiten. Wij wensen u nog een mooie zomer toe. 
    

Zondag     24 juli   Seniorendag St. Jozefoord       10.30 uur 

Vrijdag          5 aug   Fietsen (richting Maashorst)             13.30 uur 
Woensdag    17 aug   Dag busreis Smokkelroute       08.15 uur 

Woensdag     7 sept   Opening nieuw seizoen       14.00 uur 
Woensdag    21sept   Kienen         14.00 uur 

Maandag    10 okt    Lady’s Day (maar ook voor mannen)  

Donderdag   22 dec   Holiday-on-ice 
 

OPENING SEIZOEN 2022/2023, WOENSDAG 7 SEPTEMBER OM 14.00 UUR. 
Na een rustpauze van 2 maanden hopen we u op deze middag weer te ontmoeten 

voor de opening van ons nieuwe seizoen 2022/2023. 
U wordt deze middag gezellig ontvangen met koffie/ thee en iets lekkers en voor de 

opvulling van het programma hebben we voor u het C-mans koor uit Nuland 
uitgenodigd. 

We hopen u allen weer te ontmoeten op deze dag. 
 

FIETSEN, VRIJDAG 5 AUGUSTUS.  
We hebben voor u weer een mooie route uitgezocht. Deze keer gaan we richting 

Nistelrode naar de Maashorst. We vertrekken om 13.30 uur bij de Kiosk op het plein 
in Nuland. 
 

DAGREIS ‘’SMOKKELROUTE DOOR DE KEMPEN’’ WOENSDAG 17 AUGUSTUS. 

Samen met het Drentse veengebied waren de Brabantse Kempen de armste streken 
van ons land. Toch waren de inwoners tevreden en zorgden ze ervoor dat ze konden 

overleven. Voor de Kempenaren was met name het smokkelen van levensmiddelen, 
zoals boter en kaas vanuit Nederland, waar een groot overschot was, naar België, een 

spel tussen douane en smokkelaar.  
  

DAGTOCHT ‘LADY’S DAY’  MAANDAG 10 OKTOBER. 

Een heerlijke verwen-dag om samen met uw vriendinnen eens een heerlijk dagje op 
pad te gaan. Wie heeft daar nu geen zin in !! Gezellig bijkletsen en genieten, u neemt 

plaats in de touringcar en de rest wordt helemaal voor u geregeld.  
Let op: ook mannen kunnen zich hiervoor opgeven !  

Opgeven vóór 10 september via het opgave strookje dat bij onze vorige nieuwsbrief 
van juli zit.  
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