
 

Nieuwsbrief oktober 2021 

 Agenda november 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. 
Iedere woensdagmiddag Koersballen in De Mand. 
29 t/m 31 oktober 34e Vincentius Boekenbeurs op het terrein van Abdij Mariënkroon 
in Nieuwkuijk. 
 
Woensdag 10 november 13:30 uur Jaarlijkse Bingo in De Korf 
Donderdag 11 november Bijeenkomst oud-bestuursleden 
Dinsdag  23 november 14:00 uur Kijken naar kunst in De Mand 
Woensdag  24 november 10:00-11:00 Inschrijven Kerstlunch in De Korf 
Donderdag  25 november Bijeenkomst vrijwilligers 
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BUSREIS GARDEREN 

 
 
Donderdag 21 oktober zijn we voor het eerst na de Corona met bus op reis geweest.  
Doel was dit keer het Zandsculpturenfestijn in Garderen. 
Het thema was: 75 jaar Vrijheid. 
Het weer was helaas niet zo best, maar gelukkig was het meeste binnen. 
Tussen de middag kregen de deelnemers een lunch aangeboden. 
Het was een gezellige dag. 
Dank aan alle begeleiders en Brabant Expres. 

       JAARLIJKSE BINGO. 

 
Woensdag 10 november houden wij onze jaarlijkse Bingo in De Korf. 
We beginnen om 13:30 uur. 
De kosten zijn € 4,00. 
U kunt tot 6 november telefonisch opgeven (073 5114660) of per mail 
(info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl ). 
Iedereen is van harte welkom! 
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     Hoe maak ik een CoronaCheck op papier? 

 

Om de QR-code voor uw CoronaCheck bewijs te maken, moet u het volgende doen: 

1. Zorg ervoor dat de printer aan staat. 

2. Ga naar www.coronacheck.nl/print 

3. Lees de informatie en klik een vinkje bij 'Ik heb de privacyverklaring gelezen'. 

4. Klik op Volgende. 

5. Kies welke informatie het bewijs moet gebruiken: Een vaccinatie, Een herstelbewijs of Een testbewijs. 

6. Bij een testbewijs kiest u waar u de test hebt gehad. Die testinformatie wordt gebruikt in het bewijs. 

Bij de GGD moet u inloggen met DigiD. 

Bij een andere testlocatie (Testen voor toegang) moet u de ophaalcode invullen die u hebt gehad.  

7. Druk op ‘print’. 
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     E-MAIL DOORGEVEN 

Wij missen van een groot aantal leden nog hun e-mailadres.  
Om u snel te kunnen infomeren over de activiteiten is het gebruik van e-mail een efficiënt en vooral ook goedkoop 
hulpmiddel.  
U kunt uw e-mailadres doorgeven door een e-mail met daarop uw naam en adres of lid-
nummer te versturen naar  
info@seniorenvereniging vlijmendorp.nl   
Alvast bedankt voor de moeite. 
 

     UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Belangrijke zaken uit de bestuursvergadering van 14 oktober 2021: 
 De voorbereidingen van het 50-jarig jubileum  gaan gestaag door. Een voorlopig programma is met het be-

stuur besproken. 
 Iedere woensdag is er Koersbal in De Mand. Onze leden zijn welkom. Wij betalen de zaalhuur. 
 De komende maanden gaan we proberen de nieuwsbrief per mail te verspreiden. De leden die geen mail 

hebben krijgen vooralsnog een papieren versie. 
 

      

   VOORAANKONDIGING KERSTLUNCH. 

Donderdag 16 december organiseren wij de Kerstlunch. 
Op 24 november kunt u zich tussen 10:00 uur en 11:00 uur in De Korf inschrijven. 
Uw eigen bijdrage is € 9,00. 
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