
 

Nieuwsbrief 13 april 2022 

Het programma voor mei en juni ziet er als volgt uit: 

Omdat het bezoek aan de Risk factory op 6 april niet door kon gaan, zou er in de maanden 

april en mei geen maandelijkse activiteit plaats vinden. We zijn op zoek gegaan en hebben 

voor onze leden toch nog een activiteit kunnen organiseren in de maand mei. Deze staat niet 

in het infoboekje. 

Woensdag 4 mei extra activiteit: bezoek aan de “knopengalerij” aan de 

Krienestraat 2 te Broekhuizenvorst.  

We zijn deze middag vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur te gast bij Ans Krekels en Egbert Hulshof.            

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit: 

• Bezichtiging van de knopengalerij 

• Koffie/thee met huisgemaakte appeltaart 

• Lezing knopen met o.a. “hoe worden glazen knopen gemaakt” 

• Bij goed weer kunnen we dan nog de tuin bezichtigen. 

Een mooi middag vullend programma voor de liefhebbers. 

Ieder jaar doen we mee aan de Raboclub supportactie, waar we een mooi bedrag mee 

ophalen. Ook nu zullen we een bijdrage hieruit besteden aan deze middag.                                                                    

Aan de leden vragen we een eigen bijdrage van € 5,--                                                                              

Daarnaast vragen we iedereen om één knoop mee te brengen als entree ter plaatse.  

Alle deelnemers gaan op eigen gelegenheid er naar toe. Mocht je echt geen vervoer hebben, 

laat het ons dan even weten, dan zorgen wij voor een oplossing. 

Opgave voor bezoek knopengalerij kan nog t/m vrijdag 29 april,  telefonisch of per mail bij: 

Paula Keltjens, Toon Peetersstraat  9, Broekhuizenvorst, telefoonnummer 077 - 4632423, 

email paula.keltjens@ziggo.nl .  

Uw aanmelding is pas definitief wanneer de betaling van de € 5,-- per persoon is ontvangen. 

Betaling kan contant of per bank NL83 RABO 01092.02.325 t.n.v. de KBO-afdeling 

Broekhuizen/vorst 

Wandelen iedere vrijdagmorgen: we starten weer op vrijdag 22 april om 8.00 uur 

Genenberg/Helmissenstraat  

Jeu de boules iedere vrijdagmiddag bij het koetsplein in Broekhuizenvorst: we 

starten weer op vrijdag 22 april. 

Woensdag 1 juni: dagtocht boottocht Den Bosch – Heusden.                                            
Zie hiervoor de bijlage, waarop alle informatie staat. Opgeven kan tot 10 mei. 

Woensdag 15 juni jaarvergadering: nadere informatie volgt t.z.t. 

Met vriendelijke groet, 

Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooij 
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