Vakantienummer Informatieblad 55+
In dit speciale vakantienummer wordt uitsluitend aandacht besteed aan activiteiten die op korte
termijn zullen plaats vinden.
De vaste activiteiten gaan na de vakantie ook weer van start. De informatie hierover verloopt via
de bekende contactpersonen per activiteit.

Afsluiting fietsseizoen 18 september
Op dinsdag 18 september starten we om 18.30 uur bij de kerk in Bergharen voor het laatste uurtje
fietsen van dit seizoen. Rond de klok van 19.30 uur wordt de avond voortgezet met een gezellige
bijeenkomst in de trapzaal van De Zandloper onder het genot van een hapje en een drankje. Ook
als je deze avond niet meefietst, maar andere keren wel hebt meegefietst, ben je welkom.
Geef je voor deze avond op door € 7,50 over te maken op het bankrekeningnummer van de
fietsclub met vermelding van je naam.
Vriendelijke groeten van de fietscommissie.

Jeu de Boulestoernooi 15 september
U kunt zich nog opgeven voor het jeu de boulestoernooi op zaterdag 15
september maar dan moet u er wel snel bij zijn.
De inschrijftermijn eindigt op 31 augustus!
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 15 september op het
buitenterrein achter dorpshuis ‘’De Zandloper’’ in Bergharen.
Aanvang van het toernooi is om 10.00 uur. De finaleronde en
prijsuitreiking zal om ongeveer 16.30 uur plaatsvinden.
Er wordt gespeeld met vaste teams van 2 personen. Elk team speelt eerst 4 voorrondes. De beste
4 teams uit de voorrondes gaan over naar de halve finale. De winnaars hiervan spelen de
finaleronde.
Na ontvangst van het volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld per team
ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met alle benodigde informatie. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 5,00 per persoon. (inclusief één consumptie)
Inschrijving en de betaling van het inschrijfgeld dient plaats te vinden door het bedrag over te
maken op rekeningnummer NL32RABO0107950294 t.n.v. KBO seniorenvereniging Bergharen,
Hernen Leur. Het inschrijfformulier is terug te vinden in de vorige uitgave van ‘Informatieblad 55+’
Wilt u vooraf meer informatie, neem dan contact op met Gerard Geurds telefoon: 0487-531860 of
per mail: genageurds@hotmail.com
De voorbereidingscommissie:
Jeu de Boulesclub ‘’De Uitlopers’’,
Dorpshuis ‘’De Zandloper’’,
KBO Bergharen, Hernen, Leur

Start filmseizoen 2018-2019
Op 27 september zal de 1e (besloten) filmavond van het nieuwe seizoen plaats vinden.
Gekozen is voor de film: ‘Dorp aan de rivier’
Dorp aan de rivier is een Nederlandse speelfilm van Fons Rademakers naar het gelijknamige boek
van Antoon Coolen. Een uitgebreidere omschrijving van de inhoud is gepubliceerd in de laatste
uitgave van ‘Informatieblad 55+’ voor de vakantie.
De film zal worden vertoond in de Zandloper te Bergharen Aanvang 19.30 uur
Aan het bijwonen van de film zijn geen kosten verbonden en het is niet nodig om vooraf te
reserveren.

Bingo
Vrijdag 21 september in de Mijlpaal te Hernen, aanvang 14.00 uur
De bingomiddag is altijd erg gezellig en er zijn mooie prijzen te winnen.
Misschien ook iets voor u? Speel een keer mee, u bent van harte welkom.
Bingokaart kost € 5,-. Deelnemers krijgen gratis een kopje koffie/thee
aangeboden.

‘’LANGER IN MIJN DORP BLIJVEN WONEN, HOE DOE IK DAT?’’
Wilt u graag zo lang mogelijk in uw eigen woning blijven wonen, en wilt u zich hierop
voorbereiden? Op 12 september organiseren we een bijeenkomst en een zogenaamde zorgmarkt
met voorlichting en tips over hoe u dit het beste kan doen.
De bijeenkomst en markt wordt georganiseerd door de werkgroep ‘’Positieve gezondheid en zorg’’
(onderdeel van de projectgroep ‘’Gemeenschappelijke voorzieningen’’ Bergharen, Hernen, Leur)
welke zal plaatsvinden in dorpshuis ‘’De Zandloper’’ De Weem 1, in Bergharen.
Het programma:
- 13.30 uur Inloop
- 14.00 uur Opening
- 14.15 uur Inleidingen
- 15.30 uur Opening markt
De inleidingen hebben betrekking op:
- Bewust wonen; Woonadviezen, domotica, huistest;
- Woningaanpassingen, woningsplitsing, vergunningen, gemeentelijke leningen;
- Wat kan de wijkverpleging voor mij betekenen;
- Demonstratie robot ’Tessa’; De robot ondersteunt de dagelijkse structuur en attendeert op
afspraken, innemen medicijnen etc.
Voor de markt zijn een aantal organisaties en bedrijven uitgenodigd die u nader zullen informeren
over en op welke wijze u langer verantwoord in uw woning en het eigen dorp kunt blijven wonen.
Iedereen is van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig.
De werkgroep ‘’Positieve gezondheid en Zorg’’

Eettafel
Er is voldoende ruimte om gezellig aan te schuiven bij de eettafels. De volgende eettafels zijn op:
Woensdag 5 september ’t Zandlopertje, De Zandloper in Bergharen
Vrijdag 27 september ’t Onderonsje De Mijlpaal in Hernen
Voor Bergharen aanmelden bij:
Voor Hernen aanmelden bij:

Maja Mooren,
Ria Hopman
Hannie van Nuland

tel. 531829
tel. 531249
tel. 531725

EXCURSIE
De aankomende excursie is op maandag 17 september 2018
Inde mail hierover en in de vorige uitgave van ons blad “Informatieblad 55+ “ stond, dat men zich
hiervoor kan opgeven: door overmaking van € 45,- op NL30RABO 0314494952 vóór 31 augustus.
Wij gaan ervan uit dat wij weer een bus van 50 personen vol krijgen, inmiddels hebben zich al
meer dan 40 personen aangemeld. Dus op dit moment is er nog plaats. Na 31 augustus kunnen wij
geen aanmeldingen meer accepteren i.v.m. vast te leggen reserveringen. Dus wees er snel bij!
Wie nog een mail wil ontvangen over het programma kan e-mailen naar
harrieriaderks@hotmail.com
Kopij volgend nummer 19 september

