
 

Jaarprogramma 2023 
 

08 januari zondag 10.00 uur kaarten 

08 januari zondag 15.00 uur nieuwjaarswensen  

10 januari dinsdag 14.00 uur kienen 

17 januari dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

24 januari dinsdag 14.00 uur kienen 

28 januari zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

31 januari dinsdag 14.00 uur kaarten maken  

  

07 februari dinsdag 14.00 uur kienen 

12 februari zondag 10.00 uur kaarten 

14 februari dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

21 februari dinsdag 14.00 uur verkleed kienen  

22 februari woensdag 19.00 uur Hieringe Biete 

25 februari zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

28 februari dinsdag 14.00 uur diapresentatie Oud Ech door Dhr. Ben 

Heijman 

 

07 maart dinsdag 14.00 uur kienen 

11 maart zaterdag 10.00 uur NL doet  

12 maart zondag 10.00 uur kaarten 

13 maart maandag 19.30 uur kaarten maken 

14 maart dinsdag 14.00 uur jaarvergadering BV&SV 

21 maart dinsdag 14.00 uur kienen 

25 maart zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

28 maart dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

                                   

03 april maandag 19.30 uur kaarten maken 

04 april dinsdag 14.00 uur kienen  

09 april zondag 10.00 uur kaarten 

11 april dinsdag 14.00 uur High Tea 

18 april dinsdag 14.00 uur kienen 

25 april dinsdag 14 uur bezoek Wijngaard De Deelgaarderberg 

29 april zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

 

 



 

2 mei dinsdag 14.00 uur kienen  

8 mei maandag 19.30 uur kaarten maken 

9 mei dinsdag 14.00 uur Natuurfilm Ton Vranken   

14 mei zondag 10.00 uur kaarten 

16 mei dinsdag 14.00 uur kienen  

23 mei dinsdag 14.00 uur kaarten maken   

27 mei zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

30 mei dinsdag 14.00 uur kienen  

 

03 juni zaterdag 17.00 uur St.Jorisfeest  

06 juni dinsdag 14.00 uur crea activiteit? en om 18.30 fietsen 

11 juni zondag 10.00 uur kaarten 

12 juni maandag 19.30 uur kaarten maken 

13 juni dinsdag 14.00 uur kienen en om 18.30 uur fietsen 

20 juni dinsdag 14.00 uur kaarten maken en om 18.30 uur fietsen 

24 juni zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

27 juni dinsdag 14.00 uur kienen en om 18.30 uur fietsen 

 

 

 

 

Juli en augustus vakantie: geen activiteiten, met uitzondering van het 

fietsen op dinsdagavond om 18.30 uur. 

 

 

 
05 september dinsdag daguitstapje  

10 september zondag 10.00 uur kaarten 

11 september maandag 19.30 uur kaarten maken 
12 september dinsdag 14.00 uur kienen 

19 september dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

23 september zaterdag 10.00 uur burendag   

26 september dinsdag 14.00 uur kienen 

30 september zaterdag 20.00 uur dansen met D.J.Hans  

 

 

 



03 oktober dinsdag 14.00 uur Preuverie  

08 oktober zondag 10.00 uur kaarten 

10 oktober dinsdag 14.00 uur kienen 

16 oktober maandag 19.30 uur kaarten maken 
17 oktober dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

24 oktober dinsdag 14.00 uur kienen 

28 oktober zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

31 oktober dinsdag 14.00 uur kerstkaarten maken 

 

07 november dinsdag 14.00 uur kienen 

12 november zondag 10.00 uur kaarten 

13 november maandag 19.30 uur kaarten maken 
14 november dinsdag 14.00 uur interne activiteit 

21 november dinsdag 14.00 uur kienen 

25 november zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

28 november dinsdag kerstmarkt  

 

05 december dinsdag 14.00 uur kienen 

10 december zondag 10.00 uur kaarten  

11 december maandag 19.30 uur kaarten maken 
12 december dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

16 december zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

17 december zondag kerstmatinee 15.00 uur 

19 december dinsdag 14.00 uur kienen  

28 december donderdag 14.00 uur eindejaarswandeling 

 

 

QI GONG:  Vrijdag van 9.30-10.30 uur 

Zaterdag van 10.00-11.00 en van 11.15-12.15 uur 

 

JEU DE BOULES: Dinsdag en donderdagmiddag van 13.30-16.30   

 

KOERSBAL:  Vrijdagmiddag van 13.30-16.30 uur 
 

 


