
 

      Nieuwsbrief                         

      Februari 2022 
       DE JARIGE JOB 
 
Corona en de daarbij horende maatregelen hebben ons als vereniging erg beperkt in de mogelijkheden om iets te 
kunnen organiseren. Daarnaast speelde natuurlijk ook de vrees om slachtoffer te worden van de pandemie een rol 
bij het besluit om de meeste van onze activiteiten af te gelasten of op te schorten. Maar ja, een 50 jarig jubileum 
opschorten is niet zo’n goed idee. Want je 50e verjaardag kun je eigenlijk maar een keer vieren en voor onze ver-
eniging is dat in 2022. Graag hadden we direct aan het begin van dit gedenkwaardige jaar de kurken willen laten 
knallen en een toost willen uitbrengen op onze jarige vereniging. Helaas Covid 19 dacht daar heel anders over.   
Gelukkig zien we na de recente aankondiging van verlichting van de overheidsmaatregelen weer licht aan het ein-
de van de tunnel. Dit betekent dat we als de wiedeweerga aan de slag zijn gegaan met het organiseren van de no-
dige feestelijke activiteiten. Binnenkort ontvangt u meer informatie over wat u dit jaar verder allemaal nog van ons 
mag verwachten met als hoogtepunt een groot feest in september. Dit alles natuurlijk in de hoop dat Corona ons      
voortaan met rust wil laten. 

Wij houden u op de hoogte. 

Emile van Dun 

Voorzitter 
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     30 MAART LEZING HEEMKUNDEKRING ONSENOORT 
 
Plaats: De Korf in Vlijmen 
Tijd: 14:00—16:30 uur 
Na afloop een buffet. (Bijdrage van € 15,00) (17:00 –19:00 uur) 
Opgeven voor 23 maart 2022 bij Annemarie van Bladel  
(073-5114660)  

      UIT DE BESTUURSVERGADERING. 

Belangrijke zaken uit de bestuursvergadering van 17 februari 2022: 
 
 Onze voorzitter, Emile van Dun, heeft zijn taken weer opgepakt. 
 De statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast en zullen ter goedkeuring aan 

de orde komen op de Algemene Jaarvergadering. 

      Agenda maart 2022 
Maandag 28 februari is er een speciale carnavalsbingo! 
Dinsdag 1 maart is er geen kaarten 
Iedere maandag Kienen in De Korf. Aanvang 13:30 uur. 
Iedere dinsdag Kaarten (rikken en jokeren) in De Korf. Aanvang 13:30 uur. 
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. 
Kijken naar Kunst  in  De Mand op 8-15-22-29 maart. 
     Voor de activiteiten moet u zich ALTIJD aanmelden. 
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     Meerdaagse reis Seniorenschool Heusden. 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep ‘Reizen’ van de Seniorenschool Heusden een 6-daagse reis. 

Dit jaar gaan we naar Ootmarsum (Twente).  
We vertrekken zondag 26 juni 2022 en komen vrijdag 1 juli 2022 weer terug. 
 
Vanuit Ootmarsum zijn er dagelijks excursies georganiseerd, zoals: 

 Een dagje naar Emsflower in Emsbüren (Dld) bloemenbedrijf. 

 Expo Madrid in Vilsteren met bezoek aan de Nachtwacht met de originele 
afmeting. 

 Bezoek kasteel Bad Bentheim en Rawe-Ring-Center in Nordhorn. 

 Bezoek markt en Synagoge in Enschede. 
 

Op de terugreis bezoeken we nog het Mosterdmuseum in Doesburg, waarna we de reis voorzetten voor ons      
afscheidsdiner. 
De kosten voor deze meerdaagse reis bedragen € 580,- per persoon. Voor een eenpersoonskamer geldt een      
toeslag van € 60,-      

U kunt zich inschrijven op maandag 14 maart 2022 van 10.00 tot 11.00uur 
 in de Mand (Caleidoscoop), Jan Steenstraat 23 te Vlijmen-Vliedberg.  

VOL = VOL 
Deze meerdaagse reis is bedoeld voor 55 plussers uit de Gemeente Heusden die zelfredzaam zijn. 
Wilt u meer weten over deze meerdaagse reis bel dan 073-5118075 (Meriam van Mierlo) 
        

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

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

     DE ACTIVITEITEN ZIJN WEER BEGONNEN! 
       
 
 

       TONNY WIJNANDS 
       
Woensdag 16 februari hebben 75 leden van onze vereniging 
genoten van troubadour Tonny Wijnands. 
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