
 

 

 

Nieuwsbrief van de KBO oktober 2022 

Woensdag 5 oktober was de Dag voor de Ouderen. We hadden de toneelclub 60 plus van 
de KBO uit Horst uitgenodigd. Zij speelden voor ons drie stukken: de beautyfarm, op owen 
alden daag en na de pauze Piet op vreejersveut. Wat speelden zij geweldig. Ruim 50 leden 
van onze KBO hebben genoten van weer een mooie middag. 

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 2 november om 14.00 uur in de 
Binnenplaats van het Brouwershuis. Thema: Voetreflextherapie 

Ireen Weijs, woonachtig in Broekhuizen is 
voetreflextherapeute en zal een lezing komen geven over dit 
onderwerp. Samen met twee collega’s gaat zij deze middag 
voor ons verzorgen.  

De middag ziet er als volgt uit: 

De dames zullen zich eerst voorstellen en vertellen wat voor werk ze doen. Na het 
voordragen van een gedicht geven zij een presentatie over voetreflexzonetherapie. Door de 
jaren heen hebben zij ervaren wat deze therapie met de mensen doet. Vaak is na een paar 
behandelingen al te merken dat de mensen beter in hun vel zitten, meer energie krijgen. 

Pauze met koffie/thee 

Na de pauze is het de bedoeling dat de dames een voetmassage gaan demonstreren in een 
speciaal meegenomen behandelstoel. Hier worden dan ook vrijwilligers gevraagd uit het 
publiek. 

Verder is er een tafel met informatiemateriaal. 

Al met al een interessante middag, voor de leden zijn hier geen kosten aan verbonden.                     
Opgeven kan telefonisch voor vrijdag 28 oktober bij Paula Keltjens, Toon Peetersstraat  9, 
Broekhuizenvorst, telefoonnummer 077-4632423 of per e-mail paula.keltjens@ziggo.nl. Ook 
kunt u zich natuurlijk persoonlijk aanmelden.  

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. Voorlopig gaan we zeker nog door. Afgesproken is, dat als het om 
13.45 uur regent, we niet spelen.  

Kienen: op de 2e woensdag van de maand, op 9 november, is er om 14.00 uur  weer kienen 
in de Naesenhof. Kom je ook graag een keer kienen, dan ben je van harte welkom. 

Noteer alvast; op vrijdag 16 december vindt de gezamenlijke kerstviering van KBO en 
Zonnebloem plaats. De locatie is deze keer het MFC + gymzaal in Broekhuizenvorst. 

Verder informatie hierover krijgt u in de 2e helft van november. 

Raboclubsupport: we zijn ontzettend blij, dat er zoveel stemmen zijn uitgebracht op onze 
KBO. We mogen een bedrag van € 394,88 in ontvangst nemen, waarmee we volgend jaar 
weer een mooie activiteit voor onze ouderen kunnen organiseren. 

Hartelijk dank aan iedereen, die op ons gestemd heeft. 

 


