
                                                             

 

                                                                             Nieuwsbrief 1 juli 2021 

Beste leden, 

We wensen jullie een jaar met elke dag veel zon 

en alleen maar positieve dingen, als dat eens even kon 

Een nieuwe periode breekt aan, nu er weer deuren voor ons open gaan. 

We verheugen er ons op om voor jullie weer leuke activiteiten te organiseren. 

We beginnen deze zomer rustig aan, zodat we er in het najaar  

hopelijk weer vol tegenaan kunnen gaan. 

 

Na de persconferentie hebben we vanaf 26 juni weer mogelijkheden om voor de leden van 

onze KBO activiteiten te gaan organiseren.  

De volgende activiteiten hebben we voor juli, augustus en september gepland. 

Zondag 11 juli Kermis Broekhuizenvorst  

De Stichting Neej Vors wil op zondag 11 juli van 10.30 uur tot 12.00 uur een 

gezellige morgen organiseren voor alle senioren ( ook niet KBO leden zijn 

welkom). Onder het genot van een kop koffie met vlaai even gezellig bij elkaar 

zijn. Geweldig toch. Dit alles wordt u aangeboden door de kermiscommissie, 

er zijn dus zijn geen kosten aan verbonden. 

De Stichting Neej Vors heeft  aangegeven, dat ze het coronaproof , in terrasvorm gaan 

organiseren. In tegenstelling tot de informatie op de flyer van de kermiscommissie, die in de 

brievenbus is gekomen, wordt er op de ouderenmorgen niet naar een vaccinatie of testbewijs 

gevraagd. Wel vragen we iedereen de nog geldende coronamaatregelen in acht te nemen. 

Samen kunnen we er dan een gezellige morgen van maken. 

Omdat we willen weten hoeveel vlaai er besteld moet worden, wel graag opgeven als je wilt 

deelnemen aan deze gezellige kermismorgen.                                                                       

Dit kan telefonisch bij: Paula Keltjens, telefoonnummer 077-4632423 of per e-mail 

paula.keltjens@ziggo.nl . Opgeven zo spoedig mogelijk uiterlijk tot en met 8 juli a.s. 

Ook NIET KBO-leden zijn van harte welkom en kunnen zich voor deze middag 

aanmelden bij Paula Keltjens. 

 

 

Woensdag 4 augustus gezellige middag in de Theetuinen   

Verdere informatie hierover krijgt u nog. 

 

Woensdag 1 september: Jaarvergadering. Noteer deze datum alvast. 

 

mailto:paula.keltjens@ziggo.nl


De wekelijks terugkerende activiteiten waar jullie weer aan kunnen 

gaan deelnemen zijn: 

Koersbal:  
Let op, mogelijk gaat het koersballen naar een andere dag.  
 
De KBO gaat voor haar leden weer  Koersbal  organiseren in de Brouwerij van 
het Brouwershuis in Broekhuizen. Binnenkort krijgen we meer duidelijkheid 
over wanneer we het koersballen weer gaan oppakken en op welke dag.  
Jullie  krijgen bericht wanneer we weer gaan starten. Ben je geïnteresseerd, dan 
ben je t.z.t.  van harte welkom om te komen kijken of om mee te doen. Je hoeft 
niets mee te brengen, want alle benodigde spullen zijn aanwezig. Deelname is 
gratis. We vragen alleen een bijdrage van € 1,00 voor het kopje koffie of thee dat 
we daar gezellig samen drinken. 
 
Twijfel je nog, of wil je wat meer weten, bel Gon Gielen 077-4632732. Zij kan je uit eigen 
ervaring meer hierover vertellen. 
 
Bewegen is gezond en koersbal is bewegen. Niet overdreven veel, niet constant en 
niet zwaar. Hierdoor is deze sport uitermate geschikt voor ouderen die fit willen 
blijven. 
Als je het met een andere sport wilt vergelijken, dan kun je denken aan Jeu de boules.  
Het is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een grote mat. In het kort komt het erop 
neer dat er een balletje op de mat wordt gerold en dat je moet proberen je eigen ballen zo 
dicht mogelijk naar dat balletje te rollen. Omdat het zwaartepunt van de ballen niet precies in 
het midden zit, rollen ze niet in een rechte lijn, maar met een boog (ze maken een specifieke 
koers). Dit maakt het spel extra leuk. Iedereen kan het leren en zal snel ervaren dat koersbal 
vooral een gezellig, maar ook een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat alle 
spelers gelijke kansen hebben. En …. natuurlijk is het leuk om te winnen, maar het is vooral 
leuk om lekker eenvoudig en rustig te bewegen en gezellig mee te doen. 
 
 

Wandelen iedere vrijdagmorgen: we starten om 8 uur op de hoek van de Sef van 

Megenlaan/Genenberg. Heb je zin, loop dan gerust een keer mee. 

 

Jeu de boules: iedere vrijdagmiddag om 14.00 uur bij het 

Koetsplein in Broekhuizenvorst. 

 

Kienen 

Hiermee starten we weer op woensdagmiddag 8 september in de Naesenhof.                                        

U krijgt hierover t.z.t. nog bericht. 

In augustus gaan we als bestuur bekijken wat we in het najaar nog verder gaan organiseren 

We hebben in ieder geval een paar mooie activiteiten op de planning staan. U hoort nog van 

ons. 

Voor nu wensen wij u een fijne zomer en hopelijk zien we elkaar op een van de al geplande 

activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur: 

Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooy. 


