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Nieuwsbrief van 24 mei, de volgende uitgave is rond 28 juni 2022 

Jaarvergadering KBO 
Deze vindt plaats op maandag 30 mei om 14.00 uur in ’t Gasthoes, zaal open om 13.30 uur.
Voor agenda en programma zie nieuwsbrief van april. U bent van harte welkom.

60-jarig jubileum KBO Horst op 23 augustus. 
Op dit moment is de termijn van opgave gesloten. 
Mocht u zich nog aan willen melden dan komt u op 
de wachtlijst en krijgt u bericht als er nog plaatsen vrijkomen.

Bezoek EDAH-Museum te Helmond dinsdagmiddag 14 juni 2022.
Deze middag gaan we een bezoek brengen aan dit geheel vernieuwd museum in het oude Van 

Gend en Loos gebouw te Helmond. “Vroeger” deden we onze dagelijkse 
boodschappen bij grootgrutters als EDAH en talloze kleine winkeltjes en 
speciaalzaken. 
Aan de hand van de historie van het oer-Helmondse kruideniersbedrijf EDAH 
ga je in dit museum terug naar het boodschappen doen in de vorige eeuw. 

Terug in de historie van supermarkten,
bakkers, slagers en groenteboeren en tal van andere
levensmiddelenwinkeltjes die stad en platteland
voorzagen van hun dagelijkse eten, drinken en
onderhoudsmiddelen. Dit museum leidt je niet alleen
rond door de winkeltjes van toen maar laat je ook de
operatie achter de schermen zien en de ontwikkeling
van ooit een van ’s-lands grootste kruideniersbedrijven
uit de vorige eeuw: “den EDAH”.

We vertrekken met 1 bus om 12.35 uur vanuit ’t Gasthoes en om 12.45 uur bij Leste Geulde en 
zijn rond 17.45 weer terug in Horst.
De kosten voor deze middag (bus, entree Museum koffie/thee, vlaai en een consumptie) 
bedragen € 20,00 p.p. Betaling gaat via automatische incasso. Gebruik van rollator of 
rolstoel graag doorgeven bij de aanmelding. De inschrijving voor deze middag is op donderdag
2 juni van 13.30 uur tot 14.30 uur in ‘t Gasthoes.  Maximaal 4 kaartjes per persoon. Denk 
aan KBO-pasje.
VOL IS VOL
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Fietsen

Het fietsseizoen gaat weer van start. 
Onze fietsbegeleiders hebben voor mei een aantal mooie fietstochten 
door de omgeving voor jullie uitgezet. 
De routes zijn ongeveer 40 km met tussendoor een stop met
koffiepauze.

De volgende fietstochten zijn op dinsdag 7 juni en dinsdag 28 juni
De vertrektijd is telkens om 13.30 uur bij de Leste Geulde. Aanmelden is niet nodig. 

Buitenactiviteiten.

Wandelgroep langere afstand.
Er wordt iedere vrijdagmiddag gewandeld.
Vertrek is om 13.30 uur vanaf de hoofdingang van het Gasthoes.
Bij vragen: contactpersoon mevr. Tonnie van Wijk 077-3985022 

Wandelgroep kortere afstanden
Er wordt iedere maandagmiddag gewandeld. Vertrek vanaf het appartementengebouw “Den 
Doolhorst” in de buurt van de Doolgaardschool om 14.00 uur 
Contactpersoon: mevr. Jet Zanders 077-8511259

Wandelgroep op de woensdag.

We lopen iedere woensdag middag 7 tot maximaal 10 kilometer.
We vertrekken om 13.30 uur bij De Leste Geulde.
Aan of afmelden niet nodig, wel op tijd aanwezig zijn.
Iedereen is welkom. Rond de klok van 16.00 zijn we weer terug.
Bij vragen: contactpersoon: Frans Herraets 077-3983415

Jeu de Boules KBO
Er wordt gespeeld iedere maandag morgen en op vrijdag middag  
Locatie: banen liggen bij ‘t Gasthoes 
Bij vragen: contactpersoon Mevr. Annie Weijs 077-3986172

Kienen
Beste kieners 
Op woensdag 1 en 15 juni is er weer kienen.
Deze kien middagen zijn in ‘t Gasthoes. Aanvang 13.30 uur

H. Mis in Lambertuskerk
Op zaterdag 18 juni om 18.00 uur is er een H. Mis in de Lambertuskerk, voor de levende en 
overleden leden van de KBO. Deze mis is ook voor het 50-jarig jubileum van Koor 
Levensvreugd. Zij luisteren deze mis op met een meer stemmige mis.
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Eetplein 
Beste mensen van ”Het Eetplein”

Op woensdag 8 juni, tussen 11.45 en 12.00 uur, zijn alle deelnemers aan het “Eetplein” weer 
welkom bij café/zalencomplex “De Leste Geulde”, 
Noordsingel 75. Vanaf 12.15 uur staat er een heerlijke maaltijd voor u klaar. 

De prijs bedraagt € 10,50.
Inlichtingen, aanmelden als ook het afmelden uiterlijk tot maandag 6 juni voor 09.00 uur bij Hennie 
Alaerds – Verhofstad, tel 3984682. 

Groetjes Hennie, Thijs en Mariet.

Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst, we zitten helaas aan het 
maximumaantal bezoekers.

Begraafplaats Deken Creemerstraat.
Onze 3e schoffel morgen staat gepland op donderdag 16 juni. Bij de laatste schoffelmorgen (in
mei) stond er niet veel onkruid. Het was al te lang zeer droog.
We hopen dat het tegen deze tijd wat neerslag gevallen is zodat het gras
weer wat groener kleurt en er mogelijk ook wat meer te schoffelen is.
Nog steeds ligt ons kerkhof er keurig bij, laten we dat zo houden.
Voor de goede orde nog even een paar regels uit ons reglement: (het
reglement hangt in de publicatiekast voor op het kerkhof)
Voor de graven willen wij graag +/- 15 cm ruimte tussen graf en grasveld. Dus geen plantjes 
of (kunst)gras. Dit vergemakkelijkt het maaien en schoffel onderhoud en zorgt ervoor dat het 
overal hetzelfde is.

Grafstukken die geheel verwelkt of verdroogd zijn, zullen worden opgeruimd.
Als u dat zelf doet is het nog beter. Dank voor u medewerking.

Voor vragen of andere zaken betreffende de begraafplaats kun je altijd contact opnemen:
Joop de Hoon Tel 06 21285303

Even hulp nodig en of behoefde aan meer informatie.
Via de website van KBO.nl kun U heel veel informatie ophalen. 
Als u zoek in de thema’s ziet u tal van artikelen en thema’s die erg interessant zijn.
Ook diensten waar u gebruik van kunt maken en de meeste zijn gratis.
Kijk gerust eens op de site van KBO.nl. Ook wij als afdeling hebben een website kbohorst.nl. 
Hier staat nieuws en kunt u doorlinken naar de provinciale en de landelijke site.
Onze website wordt op dit moment vernieuwd en is momenteel niet helemaal actueel.
Binnenkort zal een update plaats vinden en is deze weer actueel.
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Van harte welkom op de informatiebijeenkomst/kennismakers met als 
thema, het maken van een Pelgrimstocht.     

Een interactieve voordracht over het maken van een pelgrimstocht. (Rome,
Trondheim, Santiago de Compostella). Ger Lenssen en Jan Houben, beiden lid
van het Genootschap van St. Jacob, de vereniging die pelgrims op weg helpt
naar en ondersteunt bij het maken van een pelgrimstocht naar Santiago Compostella in 
Galicië, Spanje. 

Met routekaarten en routeboeken, fotoboeken, foto’s, paklijstjes, weetjes en tips, reisadvies, 
overnachtingsmogelijkheden, wat neem je mee en “alles wat je thuis laat, is mooi 
meegenomen”, de rugzak, wandelschoenen, alternatieven voor fietsers enz.  

Een interactieve informatieavond in de Bibliotheek van Horst, Gasthuisstraat 25. 

Datum: donderdagavond 9 juni.  Tijdstip: 19.00 uur 

Kaartliefhebbers zijn welkom in het Gasthoes iedere donderdag middag 

Er wordt gekaart op iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Dit is in de Herberg van het “Gasthoes in Horst, boven de Bar.
Bereikbaar via trap en lift.
Bij voldoende kaarters kan er ieder spel gespeeld worden.  Of U zorgt zelf voor medekaarters.
Wij zorgen voor kaarten.
Maar wilt je even komen kijken of een kopje koffie doen bent u ook welkom.
Komt U ook? Contactpersoon is Harrie Weijs 077-3982523

Noteer volgende data alvast op uw kalender
 8 augustus bezoek Kevelaer
 23 augustus ons 60-jarig jubileum 
 7 september Beleef de Dag
 27 september busreis naar Bokrijk
 Themamiddag in november
 13 december Kerstviering 
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