
 

Nieuwsbrief september 2021 

 Agenda september 2021 

Maandag  27 september  13:30 uur  Kienen in De Korf  
Dinsdag  28 september   13:30 uur  Kaarten (rikken en jokeren) in De Korf  
Maandag 04 oktober     13:30 uur  Kienen in de Korf 
Dinsdag 05 oktober  13:30 uur Kaarten (rikken en jokeren ) in De Korf 
Dinsdag  05 oktober  14:00 uur Kijken naar kunst in De Mand 
Maandag 11 oktober  13:30 uur Kienen in de Korf 
Dinsdag 12 oktober  13:30 uur Kaarten (rikken en jokeren ) in De Korf 
Maandag 18 oktober  13:30 uur Kienen in de Korf 
Dinsdag 19 oktober  13:30 uur Kaarten (rikken en jokeren ) in De Korf 
Dinsdag  19 oktober  14:00 uur Kijken naar kunst in De Mand 
Donderdag 21 oktober  BUSREIS  naar zandsculptuur in Garderen. 
Maandag  25 oktober  13:30 uur Kienen in De Korf 
Dinsdag 02 november 14:00 uur Kijken naar kunst in De Mand 
Woensdag 10 november 13:30 uur Jaarlijkse Bingo in De Korf 
Dinsdag  23 november 14:00 uur Kijken naar kunst in De Mand 
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BUSREIS GARDEREN 

We gaan weer op reis!!!!!! 
Donderdag 21 oktober gaan we naar Garderen. Naar het Veluws Zandsculpturenfestijn. 
 
Het thema is: 75 jaar Vrijheid. 
09:30 uur:  Verzamelen in De Korf met koffie en gebak 
10:45 uur:  Vertrek naar Garderen 
Ca. 18:00 uur: Thuiskomst  
Kosten:  € 40,00 per persoon 
 
Er wordt u een lunch aangeboden. Dit keer is er geen diner. 
U kunt zich hiervoor nu al telefonisch opgeven bij: 
Annemarie van Bladel  Tel: 073-5114660 
Verdere informatie volgt nog. Vol is vol. 

 

       RABO CLUBSUPPORT 

 
Ook dit jaar doen wij mee aan de Rabo clubsupport-actie. 
Tussen 4 en 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen. 
U moet wel lid zijn van de Rabobank. 
Hopelijk denkt aan ons! 
Ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging kunnen op ons stemmen. 
Maak reclame hiervoor!!!! 
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       JEU DE BOULES 

Verschillende leden spelen geregeld Jeu de Boules naast De Korf.  

Op de Kees Klerkstraat is er ook de mogelijkheid om Jeu de Boules te spelen.  

Bij beide groepen is er nog voldoende plaats voor nieuwe deelnemers.  

Op maandag en woensdag is er vanaf 14:00 uur de mogelijkheid om Jeu de 

Boules te spelen op de Kees Klerkstraat. 

U bent van harte uitgenodigd om te komen spelen. 
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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 16 september 2021: 
 We doen mee aan de Raboclubactie. Via de nieuwsbrief informeren we de leden. 
 KBO Brabant zal uitgenodigd worden voor een gesprek over de toekomst en de samenwerking met de afde-

lingen. 
 16 december kerstlunch 
 De voorbereidingen van het 50jarig jubileum zijn gestart. Verschillende activiteiten worden al vastgelegd. 

Iedere maand zal er iets georganiseerd worden. 
 

       PRESENTATIE HEEMKUNDE ONSENOORT 

 Woensdagmiddag 22 september hebben 30 leden genoten van een presentatie van 
 Heemkundekring Onsenoort.  

 Gien van Wijk en Adrie Verboord maakten met ons een tijdreis door de gemeente. 
 Vele bijzondere plekjes kwamen aan de orde. 
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