
 

Nieuwsbrief november 2021 

 Agenda december 2021 

Iedere maandag Kienen in De Korf. Aanvang 13:30 uur. Tot 13 december. Dan Kerstvakantie. 
Iedere dinsdag Kaarten (rikken en jokeren) in De Korf.  Aanvang 13:30 uur. Tot 14 december. Dan Kerstvakantie. 
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 
 
Dinsdag  23 november Kijken naar kunst afgelast i.v.m. ziekte. 
Donderdag  25 november Bijeenkomst vrijwilligers 
Woensdag  5 januari  Nieuwsjaarsreceptie 14:00 uur (onder voorbehoud 
     i.v.m. de coronaregels) 
 
Vanaf maandag 10 januari starten we weer met de bijeenkomsten. 
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       KERSTLUNCH 
 
De Kerstlunch op donderdag 16 december is afgelast! Dit komt door de nieuwe corona-
maatregelen en de oplopende besmettingscijfers. 
 
 
  

       JAARLIJKSE BINGO. 

 
Op 10 november was onze jaarlijkse bingo voor onze leden. 

iedereen had keurig zijn QR code bij en iedereen was goedgekeurd. 

Na een kopje koffie/ thee met koek zijn we begonnen aan de bingo en aan het 

einde van de middag ging iedereen goedgehumeurd weer naar huis met een 

mooie tas met allemaal lekkere dingen waar iedereen erg blij mee was.  

Bedankt allemaal en graag tot volgend jaar voor onze ledenbingo  
 
P.S. Iedereen was zeer enthousiast over de voedselpakketten.  
 

AFGELAST 

http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl
mailto:info@ouderenverenigingvlijmendorp.nl


 
     RABO CLUBSUPPORT 

De uitslag van de Rabo clubactie is binnen. 

Onze vereniging heeft € 641,54 verdiend. 

Dank aan alle mensen die op ons gestemd hebben! 
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     STEFFIE LEGT UIT, HANDIGE EN LEUKE WEBSITE. 

 
Wij kregen een tip over een website die op een duidelijke, makkelijke manier van alles uitlegt: bijvoorbeeld over 
computeren, daten, DigiD, de OV-chipkaart, een bezoek aan de huisarts, geld, reizen, gezondheid. Met ook iedere 
dag leuke nieuwtjes die nu eens positief zijn. Een goed begin van de dag! 
 
Klik hier: https://www.steffie.nl/  

     UIT DE BESTUURSVERGADERING. 

Belangrijke zaken uit de bestuursvergadering van 18 november 2021: 
 Ondanks alle onzekerheden gaan we verder met de voorbereidingen van het 50-jarig jubileum. 
 Helaas hebben we de Kerstlunch op donderdag 16 december moeten afgelasten. 
 Bij alle activiteiten die we organiseren moeten de leden zich eerst aanmelden. Zonder die aanmelding kunt u 

niet deelnemen aan die activiteit. 
 De bijeenkomst van de vrijwilligers op donderdag 25 november gaat door! 

     BIJEENKOMST OUD-BESTUURSLEDEN. 

 

Donderdag 11 november waren vele oud-bestuursleden in De Korf aanwezig voor een 

jaarlijkse bijeenkomst. 

Door de Corona was dit 1,5 jaar niet mogelijk geweest. 

Vele herinneringen werden besproken onder het genot van een borrel en lekkere     

broodjes.    

 

          TIJDSCHRIFT ONS EN DE NIEUWSBRIEF. 
 
De volgende ONS krijgt u eind januari 2022. 
Eind december krijgt u de NIEUWSBRIEF van december met het laatste nieuws van de vereniging. 
Houd u de website en facebook in de gaten voor actuele nieuwsberichten. 
 

 NIEUWSBRIEF 
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