KBO afdeling Haaren
Belangenbehartiging voor senioren
Activiteitenoverzicht 2018
KBO Haaren wil een gevarieerd en laagdrempelig activiteitenprogramma voor iedereen, voor de jongere en
oudere senioren. Veel van de activiteiten worden uitgevoerd door de Activiteitencommissie.
deelgebieden

activiteiten

- toneelvereniging “Hier zijn we weer”
- fotoclub met diverse exposities
- inloop hobby-/handwerksoos
evenementen
- Internationale Taptoe Lommel (B)*
- Senioren Expo Veldhoven*
- bezoek Rebirth festival
gezond samen bezig
- KBO-gym
- donderdagochtend wandelingen*
- maandelijkse fietstochten*
- fiets-/midgetgolf middagen*
- jeu de boules middag
informatief/ontdekkend
- sprekershoek
maatschappelijke
- bezoekgroep (na ziekenhuisopname e.d.)
betrokkenheid /
- KBO-dinerclub
dienstverlening
- dag van de Ouderen
- verjaardagskaarten/felicitatiedienst
- vrijwilligersdag
- cliënt ondersteuning
- ouderenadvisering
- belastinginvulhulp
- administratieve ondersteuning
- klussendienst Klein Karwei
- KBO vervoer
ontspanning
- biljarten
- koningsdagbingo
- toneel
- kaarten/rikken
- Haarense KBO Zomerweek
- kerstbrunch
- bingo
- nieuwjaarsbingo
- carnavalsmiddag
- carnavalsbrunch
- bridgen
- meezingmiddag*
- fotografie
- excursiegroep
reizen en ontdekken
- bezoek aan Bloemencorso Zundert*
- bezoek Tongeren*
- bezoek Orchideeën Hoeve Luttelgeest*
religie
- bedevaart naar de Heilige Eik
- gesprek over levenseinde
- kerstviering
* Een aantal activiteiten worden samen met de collega-ouderenverenigingen uit de gemeente Haaren
uitgevoerd. Ook in 2019 zullen veel van bovengenoemde activiteiten weer op het programma staan.
Creatief

Nieuwe ideeën of suggesties:
Bel of mail naar de leden van de activiteitencommissie:
Mieke van Boxtel (tel. 62 21 88, mail: jmvanboxtel@home.nl), Jan Larmit (tel. 62 12 31, mail:
j.larmit@home.nl), Cees van Roessel (tel. 62 17 29, mail: ceesvanroessel@planet.nl), Ton van Steen
(tel. 62 20 94, mail: elstonvansteen@ziggo.nl), Piet van den Schoor (tel. 62 20 43, mail:
p.v.d.schoor@planet.nl), Elly van der Heijden (tel. 06-40208249, mail: famvd.heijden@home.nl) en Cobie
van Liempd (62 17 22, mail: gerritcobie@kpnmail.nl).
Dankzij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers is er weer heel veel mogelijk geweest aan ontspanning
en maatschappelijke betrokkenheid.
Hulde daarvoor aan alle vrijwilligers!
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