
 
 
Nieuwsbrief 21 juli 2022 
 
We kunnen weer terugkijken op twee mooie activiteiten, die we voor onze leden 
georganiseerd hebben in de maand juli. 
 
Tuin Verheggen in Lottum op woensdag 6 juli 
Met 34 leden brachten we een bezoek aan de tuin van Nel en Theej Verheggen. Zij gaven 
ons uitleg over het ontstaan van de tuin. We zaten gezellig, onder het genot van koffie en 
vlaai onder de boom die zij 48 jaar geleden geplant hadden. Daarna kon iedereen de 
prachtig tuin, die zij afgelopen jaren samen hebben aangeplant bewonderen. 
Het was weer een middag met een gouden randje. En wat hadden we mooi weer! 
 
Kermismiddag Broekhuizenvorst op maandag 11 juli 
De kermiscommissie had ons weer uitgenodigd voor een gezellige middag in de tent. Koffie 
met vlaai, een drankje en muziek van Hans Vesterink en tot slot een tombola met lekkere 
prijsjes maakten dat het weer een gezellige middag was voor onze senioren. 
 
Gezellige middag in de theetuinen 
Op woensdag 3 augustus zijn de leden van de KBO Broekhuizen / Broekhuizenvorst  

weer te gast in Theetuin de Roode Vennen aan de Horsterweg te 

Broekhuizen voor een gezellige middag. 

 
Om 14.00 uur worden we ontvangen met koffie/ thee en met 
overheerlijk zelfgemaakt gebak. Tijdens deze middag zal de 
muziek verzorgd worden door Ger Hermans en Ton Ransijn. 
Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, een kaartje te leggen, 
een gezelschapsspel te doen of gewoon gezellig te kletsen.  
Samen gaan we er weer een gezellige middag van maken.  
Rond 16.00 uur sluiten we de middag af. 
 
De kosten van deze middag, koffie/ thee met gebak en eventueel een drankje zijn voor eigen 
rekening. De theetuinen willen graag weten hoeveel mensen zij ongeveer kunnen 
verwachten. Wij vragen jullie dan ook, als je aan deze middag deel wil nemen, dit door 
te geven. Dit kan tot vrijdag 29 juli bij Paula Keltjens, telefoon: 077-4632423 of per 
mail: paula.keltjens@ziggo.nl 
We hopen uiteraard op een grote opkomst. 
 
Jeu de boules 
Wist u dat iedere vrijdagmiddag een groepje om 14.00 uur Jeu de boules speelt op het 
koetsplein in Broekhuizenvorst. 
Kom gerust eens een spelletje meespelen. Je bent van harte welkom 
 
 
Woensdag 10 augustus is er om 14.00 uur weer kienen in de Naesenhof 
 
Het bestuur wenst jullie allen een fijne, zonnige zomer. 
 
Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooij 


