15e jaargang vakantieperiode 2021
Samenstelling Martien Smulders

Beste KBO-leden,
Dit is een extra nieuwsbrief en heeft betrekking op de vakantieperiode.

Goed nieuws:
Door het lage aantal coronabesmettingen zijn er weer een aantal dingen mogelijk.
Als eerste zijn de buiten activiteiten weer opgestart.
Te beginnen met de jeu de boulers die blij waren dat er weer een balletje gegooid
kan worden.
Op 1 juni zijn de fietsers weer begonnen met hun wekelijkse tochten. Heeft u zin om
mee te fietsen dan kunt u op dinsdagmiddag tussen 13.15 en13.30 uur naar de
Trapkes komen. Vanaf de Trapkes wordt om 13.00 uur vertrokken voor een tocht
van ongeveer 30 km met een stop onderweg. Ze zijn rond 16.30 uur weer terug bij
Trapkes.
Op 3 juni zijn ook de wandelaars weer een rondje gaan lopen. Als u graag een keer
mee wilt lopen dan kunt u gewoon aansluiten. Zij lopen op donderdagmorgen vanuit
de Trapkes een rondje van ongeveer 5 km. De start is om 9.30 uur en zijn dan
tussen 10.30 en 11.00 uur weer terug bij de Trapkes waar ze met elkaar nog een
kopje koffiedrinken. En als u daar geen zin in heeft dan gaat u gewoon naar huis.
Vanaf 7 juni is de Trapkes weer geopend zodat ook de binnen-activiteiten weer
kunnen. De koersballers en biljarters zijn inmiddels ook weer begonnen.
Daarnaast heeft het bestuur samen met de werkgroepen besloten om tijdens de
vakantieperiode een aantal activiteiten te organiseren. En wel de volgende:

Dinsdag
29 juni
Woensdag 7 juli
Donderdag 15 juli

dag-fietstocht
spelletjesmiddag
wandelmiddag
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DAG-FIETSTOCHT
Op 29 juni houden we een fiets-dagtocht. Vertrek om 09.30 bij de Trapkes voor een tocht
van ± 50 Km met 3x pauze voor koffie en persoonlijke verzorging. Tijdens de middagstop is
er gelegenheid voor een lunch. Uitgangspunt is dat we tussen 15.45 en 16.15 weer terug in
Sprundel zijn.
Aanmelden via onderstaande strook in de KBO-bus van de Trapkes of bij Nel Gulden telefoon 0622122834

voor 26 juni.

Hierbij meld ik mij/ons aan voor de fiets-dagtocht op 29 juni 2021
Naam/Namen ______________________Telefoonnr.____________
SPELLETJES MIDDAG
Kom woensdag 7 juli, aanvang 13.30 uur naar de Trapkes waar we weer een gezellige
middag organiseren met oud Hollandse spelletjes. Zaal open om 13.00 uur. Deelname is
€ 2,50. Voor het klaarzetten van de zaal is het belangrijk te weten hoeveel mensen er
komen, dus geef u op vóór 30 juni bij Jacqueline Raaijmakers tel. 383852 of stop
onderstaande inschrijfstrook in de KBO-bus bij de Trapkes.
Aanmelden via onderstaande strook in de KBO-bus van de Trapkes of bij Jacqueline Raaijmakers telefoon 383854

voor 29 juni.
Hierbij meld ik mij/ons aan voor de spelletjesmiddag op 7 juli 2021
Naam/Namen ______________________Telefoonnr.____________

WANDELMIDDAG
Op 15 juli is het de intentie om een wandeltocht te organiseren. Voor een mooie tocht van
ongeveer 5/6 Km gaan we naar landgoed Visdonk in het buiteengebied van Roosendaal.
Start om 13.30 uur bij het theehuis op Visdonk. We gaan op eigen gelegenheid met de fiets
of de auto. Fietsers eventueel samen vertrekken bij de Trapkes tussen 12.30 en 12.40 uur.
Na de wandeltocht is er gelegenheid om iets te drinken bij theehuis Visdonk.
Aanmelden via onderstaande strook in de KBO-bus van de Trapkes of bij Nel Gulden telefoonnummer 0622122834

voor 12 juli.
Hierbij meld ik mij/ons aan voor de wandeltocht op 15 juli 2021
Naam/Namen_______________________Telefoonnr.____________

