
Nota bene! Voor bijzondere activiteiten ontvangt u tijdig een uitnodiging met alle nodige 
informatie.  
 

ACTIVITEITEN 2022 KBO-HUIJBERGEN   

Wekelijks 

• maandagmiddag -Beter bewegen voor ouderen, o.l.v. Mireille Bogers 
(De Kloek, vanaf 14.00 uur, contactpersoon a.i. Nico Boere, 
tel. 0164-64 26 50) 

• dinsdagochtend -lijndansen: KBO-DC Enjoy, o.l.v. Jennifer Meijer 
(De Kloek, van 10.15 tot 11.30 uur, contactpersoon mevr. 
Anny van Tilburg, tel. 06 51 25 62 11) 

• dinsdagmiddag -bowling: Lucky Strike 
(Familyland, van 13.45 tot 15.00 uur, contactpersonen mevr. 
Anny van Hoof, tel. 0164-61 21 97 en mevr. Anneke 
Boksman, tel. 0164-61 59 26)  

• donderdagmiddag -fietsen: Heen en Terug, o.l.v. Jan Kerremans (tel. 0164-64 26 
21; vertrek om 13.30 uur vanaf De Kloek) 

• vrijdagavond -amusementskoor Toontje hoger, Toontje lager (tweewekelijks 
in De Kloek, van 19.00 tot 20.15 uur, contactpersoon mevr. 
Ineke Jeuken, tel. 0164-64 30 01) 

Van maand tot maand 

• bingo in De Kloek op woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur (9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 
1/6, 10/8, 7/9, 5/10, 2/11 en 30/11)  

• maart woensdag 3 maart: start fietsseizoen 
woensdag 23 maart: Jaarvergadering, De Kloek, vanaf 13.30 
uur 

• april woensdag 13 april: ‘Excursie dichtbij’ 
• mei woensdag 18 mei: Viering 70-jarig Jubileum 
• juni woensdag 22 juni: Dagbusreis 
• augustus:  woensdag 31 augustus: Verwen-uitje 
• september woensdag 21 september: ‘Speelse lezing’, De Kloek, vanaf 

14.00 uur 
• oktober  woensdag 19 oktober: Ontspanningsmiddag, De Kloek, vanaf 

14.00 uur 
• november woensdag 16 november: 'Huijbergse filmmiddag', m.m.v. John 

Kil, De Kloek, vanaf 14.00 uur 
• december woensdag 14 december: Advents-Kerstviering met Broeder 

Nico, met vervolgens een Kerstconcert  door het duo Maestro 
& Co,  De Kloek, vanaf 14.00 uur  

Service 
• belastingservice  

Jaarlijks kunnen leden ouder dan 65 jaar een beroep doen op de belastingservice 
door de belastinginvuller van onze afdeling. Wie van de belastingservice gebruik wil 
maken, kan Anneke Boksman bellen onder nummer 06 25 12 57 18 voor een 
afspraak. Anneke is óók gecertificeerd thuisadministratiehulp. 

• attenties bij lief en leed: Corry Plevier, tel. 06 19 58 00 28. 
 
 
Let op: alle activiteiten onder voorbehoud, afhankelijk van de coronapandemie. KBO-
Huijbergen houdt zich aan de richtlijnen van de landelijke overheid. 

70 jaar 


