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Attentie deelnemers busreis naar Keulen 
Voor deze dagreis naar Keulen hebben zich maar liefst 98 deelnemers aangemeld. Vanaf zaal Habets zullen we 
dus op woensdag 11 mei a.s. om 08.45 uur met twee bussen van 50 personen op stap gaan. Door deze 
overweldigende belangstelling heeft de reiscommissie in overleg met GHIELEN BV wel een aanpassing in het 
programma moeten toepassen, waardoor de rondleiding bij het Parfumhaus is komen te vervallen en hierdoor 
meer tijd is vrij gekomen om naar eigen inzicht te besteden. Omdat alle locaties op loopafstand zijn te bereiken 
kunnen de deelnemers overigens wel het Parfumhaus en de bijbehorende winkel bezoeken. 
Aan alle deelnemers zal op korte termijn op hun huisadres, een enveloppe worden bezorgd waarop staat 
aangegeven of men in bus 1 of bus 2 dient plaats te nemen. Verder in deze enveloppe bijgesloten het hele 
programma van deze dag met bijbehorende tijden en voor alle deelnemers een plattegrond van het centrum 
van Keulen waar we deze dag hoofdzakelijk zullen doorbrengen. 
 

Fietstocht 25 mei. 
Op woensdag 25 mei vindt de lentefietstocht 2022 (ca. 52 km) plaats. Onderweg zijn zoals gebruikelijk 3 pauzes 
geregeld. Bij de eerste pauze wordt koffie/thee met vlaai geserveerd. Dit jaar, mede i.v.m. de afgelopen 
coronaperiode, is de koffie met de vlaai voor rekening van de KBO. Vergeet s.v.p. ook niet zelf voor een 
lunchpakketje te zorgen. (In de middagpauze zorgen we ook voor de koffie) De route loopt wederom door 
mooie plekjes in de omgeving van Neer, Beringe, Maasbree. Vertrek: om 09.30 uur vanaf de Markt. Gaarne op 
tijd aanwezig zijn. Wij wensen jullie een gezellige, veilige fietsdag toe. 
 

Huis van morgen. 
Het bezoek aan het Huis van Morgen op 20 Juni gaat niet door. Op donderdagmiddagen is er vrije inloop van 
14-16 uur. De andere dagen is bezoek op afspraak mogelijk zodat u kunt zien dat u met kleine aanpassingen 
zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. 
Het adres is Bernardstraat 4 Panningen Tel.06 83417046 Website: huisvanmorgen.nu 
 

Koersballen. 

Iedere vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om in ’t Paedje te genieten van een erg mooi spel t.w. 
KOERSBALLEN. Een behendigheidsspel dat een beetje lijkt op jeu de boules. Het is een spel dat eventueel ook 
zittend op een stoel te beoefenen is. 
Als u belangstelling voor dit spel heeft kom dan geheel vrijblijvend een kijkje nemen op vrijdagmiddag. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met Miep Hoezen tel : 4771595. 
 

Meer Bewegen Voor Ouderen. 
MBVO diverse mogelijkheden om op een leuke sportieve manier bezig te zijn. Hierbij moet u dan denken aan 
Gym, Yoga, Tai Chi. U kunt altijd geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen. De diverse data en tijden vindt u 
in ons jaarboekje. Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met een van de contactpersonen (ook 
vermeld in het jaarboekje). 
Samen met anderen op een gezellige en sportieve manier bezig zijn. 
 

Terugblik bezoek/Modeshow Bazus. 
Op bezoek bij Bazus. 28 Maart zijn we op bezoek geweest bij Bazus nadat dit al 2 jaar uitgesteld was vanwege 
corona. We werden ontvangen met een kop koffie of thee. Daarna kregen we uitleg via een power point 
presentatie over 15 jaar Bazus door Anja en Gerdie. Hierna was er een kop koffie met vlaai, waarna de 
modeshow begon. Deze werd in 2 gedeeltes gedaan door 6 Mannequins. Het was voor de 50 aanwezigen een 
verrassing wat Bazus allemaal te bieden heeft voor alle leeftijden. Na bedankjes over en weer kunnen we met 
een tevreden gevoel aan deze gezellige middag terugdenken.  
Via deze link kunt u de foto’s bekijken: photos.app.goo.gl/LuoJ2s4QfCDMjZtP9 
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