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Beste leden KBO-Nuland.  
 

De lente is begonnen en het is alweer bijna Pasen.   
Ook de klok is alweer vooruit gezet. Dat betekent dat we weer gaan fietsen  

vanaf april t/m september. 
  Wij wensen u allen een heel fijn Paasfeest toe, en hopen u snel weer te zien op een 

van onze bijeenkomsten. 
 

Hieronder vindt u een gedeelte van onze komende activiteiten. 
 

Dinsdag           4 april    13.30 uur   Paasstukjes maken (vol) 
Woensdag        5 april           14.00 uur    Thema middag 

Vrijdag       7 april    19.30 uur    Filmavond (Teenbeat) 
Woensdag      12 april    14.00 uur   Toneeluitvoering TvT 

Vrijdaq 14 en zaterdag 15 april       19.30 uur   Toneeluitvoering TvT 
Vrijdag           14 april                   13.30 uur    Fietsen 

Woensdag      17 mei    14.00 uur    Kienen 

Vrijdag      19 mei    20.00 uur    Theateravond Wim Daniels  
Woensdag      28 juni    14.00 uur    Afsluiting seizoen 22/23 

Woensdag      12 juli                                        Dagtocht naar Hilvarenbeek 
 

FILMAVOND TEENBEAT VRIJDAG 7 APRIL OM 19.30 UUR IN DE MEENT. 
 

Helaas is deze film uitverkocht ! 
 

THEMAMIDDAG-WOENSDAG 5 APRIL VAN 14.00 – 16.00 UUR IN DE MEENT. 
Huisartsenpraktijk Nuland organiseert in samenwerking met KBO Nuland een 

informatie middag.  
Zie het artikel van de Huisartsenpraktijk dat bij deze nieuwsbrief zit alsmede ook in 

de Klepel vermeld staat. 
Deze informatiemiddag is voor iedereen, dus niet alleen voor KBO leden.  

Heeft u buren, familie, kennissen buiten het dorp die ook graag deel willen nemen? 
Geen probleem, iedereen is van harte welkom! U hoeft zich voor deze middag niet  

aan te melden en kunt vrijblijvend aanschuiven. Er zullen die middag ook 

bestuursleden aanwezig zijn om informatie te geven over het Hulpfonds. 
 

HULPFONDS.                                                                                                   
Wilt u ook wel eens een middagje/dagje weg?                                                        

De gemeente Den Bosch heeft geld beschikbaar gesteld om alle inwoners van Nuland 
die 55 jaar of ouder zijn, met een kleine beurs te helpen om lid te worden van een 

vereniging of club.                                                                                              
Ook is het mogelijk om een flinke tegemoetkoming te krijgen bij activiteiten zoals bv. 

een dagreis georganiseerd door KBO-Nuland.                                                           
KBO-Nuland is gevraagd om te helpen bij het organiseren van deze regeling.                                                            

In de hal van de Meent of op de website van KBO-Nuland, www.kbo-nuland.nl vindt u 
het aanvraagformulier. Daarop vindt u ook onder welke voorwaarden u een bijdrage 

krijgt. U hoeft geen lid te zijn van de KBO om hieraan deel te nemen.                                                                                                              
De aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
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TIENERS VAN TOEN, WOENSDAG 12, VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 APRIL.                                        
Toneelvereniging Tieners van Toen is druk aan het repeteren voor de uitvoeringen van 

hun nieuwe blijspel “Krachtvoer op de sportvloer”.  
Voorstellingen: op woensdag 12 april, aanvang 14.00 uur. Vrijdag 14 en zaterdag 15 

april aanvang 19.30 uur. Entreeprijs € 9,00 incl. kopje koffie/thee.  
Kaartjes verkrijgbaar bij Albert Heijn te Nuland, of eventueel ook online te bestellen op 

de volgende website : https://tieners-van-toen.nl/toneel/ 
 

FIETSEN, VRIJDAG 14 APRIL OM 13.30 UUR. 
Ja, de klok is vooruit gezet, dus is het weer tijd voor onze fietstochtjes. Altijd heel 

gezellig met onderweg een stop voor koffie/thee of een ander heerlijk drankje. 
Normaal gaan we op de 1e vrijdag van de maand fietsen, maar nu valt deze op Goede 

Vrijdag. Vandaar 14 april !  
Let op: verzamelen op het plein bij de kiosk, en op tijd aanwezig zijn want we 

vertrekken om half 2. 
 

ZONDAG 30 APRIL VAN 11.00 UUR TOT +/- 13.00 UUR. 
Optreden in de kiosk, op het Plein tegenover de Meent, van volksdansgroep Nuland, 

samen met de Nowland Country Dancers.  

We hopen dat het mooi weer is en dat u kunt gaan genieten van dans en muziek. Er 
zijn genoeg zitplaatsen aanwezig. Bij slecht weer gaat het toch door, dan gebruiken 

we de zaal in gemeenschapshuis De Meent.  
 

THEATERAVOND MET WIM DANIËLS, VRIJDAG 19 MEI, 20.00 UUR IN DE 
MEENT.  

Zet deze maar in uw agenda! Voor iedereen uit Nuland toegankelijk, dus ook voor 
niet-leden !  

Zin in een avondje theater? We hebben Wim Daniëls opnieuw voor u vastgelegd. Wim 
schuift tegenwoordig ook regelmatig aan bij praatprogramma’s op tv.  

Hij is een Nederlandse schrijver en taalkunstenaar. Maar vooral een boeiend verteller 
van nostalgische verhalen. Hij staat in het theater met theatercolleges en cabaret-

programma’s. Hij presenteerde samen met Huub Stapel de tv-serie Het Dorp over 
dorpen in Nederland. Tevens presenteerde hij de tv-serie Nederland op film, over 

amateurfilms van vroeger (Omroep Max, NPO2). 
   

DAGTOCH NAAR HILVARENBEEK, WOENSDAG 12 JULI  
Zie bijgaande flyer. LET OP: Er zijn maar 25 plaatsen beschikbaar dus…. vol=vol  

Zo spoedig mogelijk opgeven als u mee wilt. !! 
 

TIJD VOOR IB-BELASTING AAN TE GEVEN. 
Het is weer zover. De belastingopgaven van verschillende instanties, zoals bv. SVB, 

pensioenfonds, levensverzekeringen etc. vallen weer in de brievenbus. Kortom tijd voor 
de belastingaangifte. Zoals reeds vele jaren kunt u nu ook weer de hulp inroepen van 

de belasting-invulhulp. U kunt hiervoor de volgende personen benaderen:                                        
Jos van Lokven:  tel. 06-53 77 75 66   

Wim Nouwens:    tel. 06-11 01 77 60 
Henk Bosch   :     tel. 06-13 49 82 62 

De heer Nouwens en de heer Bosch zijn tevens cliëntondersteuner. U kunt bij hen 
voor allerlei vragen terecht.  
 
 

TIP: De fotoclub heeft haar jaarlijkse expositie op 1 en 2 april in de Meent.             

De toegang is gratis. 
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