
 

Nieuwsbrief december 2021 

    Agenda januari 2022 

Iedere maandag Kienen in De Korf. Aanvang 13:30 uur. Vanaf 10 januari.  
Onder voorbehoud. 
Iedere dinsdag Kaarten (rikken en jokeren) in De Korf.  Aanvang 13:30 uur. Vanaf 11 
januari. Onder voorbehoud. 
Iedere maandag–  en woensdagmiddag  Jeu de Boules op de Kees Klerxstraat.  
Aanvang 14:00 uur 
Iedere woensdagmiddag Koersballen in De Mand. Aanvang 14:00 uur 

Secretariaat: Mendelssohnlaan 10 5251HM Vlijmen Website:www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl   

E-mail: info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl   Telefoon: 06 1339 0416     

       TIJDSCHRIFT ONS EN DE NIEUWSBRIEF. 
 
Deze maand ontvangt u geen ONS. De volgende ONS krijgt u eind januari 2022. 
Houd u de website en facebook in de gaten voor actuele nieuwsberichten. 
 
 

   

       BEDANKT. 
 
Na heel wat jaren stopt Piet Mommersteeg met het verspreiden van het tijdschrift ONS. 
Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet! 
Mevr. Schoonen  en mevr. Van Hulten stoppen met het verspreiden van de ONS onder de leden. Dhr Castelijns is 
gestopt met de tweewekelijkse wandelingen. 
Dhr Meijer is gestopt met de jeu de boules bij De Korf. Er was daar te weinig belangstelling. 
Zij worden allemaal hartelijk bedankt! 
 
 

           
       PAS OP: OPLICHTING BOOSTERPRIK. 

Ouderen in Nederland ontvingen de laatste dagen e-mails van oplichters over boosterprikken. Met de berichten 
proberen criminelen bankgegevens in handen te krijgen, waarschuwt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. 
In de mail staat dat ouderen verplicht zijn om een boosterprik te halen en dat ze een afspraak kunnen maken door 
op een link in de mail te klikken. Vervolgens moeten ze inloggen bij hun bank, maar die banksite is nagemaakt.  

       NIEUWJAARSBIJEENKOMST. 
 
De NIEUWJAARSBIJEENKOMST Op 5 januari kan i.v.m. de Corona-maatregelen niet doorgaan. 
 
  

  AFGELAST 

http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl
mailto:info@ouderenverenigingvlijmendorp.nl
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=aaa1145f8c&e=1c28e581fc


 
      KERSTATTENTIE. 
 Ook dit jaar hebben enkele leden weer voor een mooie kerstattentie gezorgd.
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Senioren Expo verplaatst naar mei 2022 

De organisatie van de Senioren Expo heeft uit veiligheidsoverwegingen be-
sloten de beurs te verplaatsen van januari 2022 naar mei 2022. Van dinsdag 
10 tot en met zondag 15 mei zijn bezoekers van harte welkom! 

 

     UIT DE BESTUURSVERGADERING. 

Belangrijke zaken uit de bestuursvergadering van 9 december 2021: 
 De nieuwsjaarbijeenkomst gaat ook dit jaar helaas NIET door. Begin 2022 gaan we bekijken of dit op een 

later moment kunnen organiseren. 
 Josh Dusée is benoemd tot vice-voorzitter. Tot eind januari neemt hij tijdelijk de taken van onze voorzitter, 

Emile van Dun, over. 
 Bij alle activiteiten die we organiseren moeten de leden zich eerst aanmelden. Zonder die aanmelding kunt u 

niet deelnemen aan die activiteit. 

           
 

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid. 
 
 

Hopelijk wordt 2022 een jaar dat we het normale leven weer kunnen oppakken en de vertrouwde activiteiten weer 
kunnen organiseren. 

 
Bestuur van de Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp 
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