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      AGENDA MAART.  
 
Iedere maandag Kienen in De Korf. Aanvang 13:30 uur. 
Iedere dinsdag kaarten in De Korf. Aanvang 13:30 uur. 
Iedere maandag– en woensdagmiddag Jeu de Boules, Kees Klerxstraat. Aanvang 14:00 uur. 
Iedere woensdagmiddag Koersballen in De Mand. Aanvang 14:00 uur. 
Woensdag 22 maart 10:00 uur—12:00 uur  Samenwerken aan veiligheid door de Brandweer in de Korf. 
Woensdag 22 maart Algemene ledenvergadering. In De Korf 
Donderdag 2 maart Bowlen op De Hoge Heide 10:00—12:00 uur 
Vrijdag 7 april Paaslunch  12:00– 14:00 uur 
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   VOORZITTER. 

         
Onze voorzitter, Emile van Dun, is begin februari om persoonlijke redenen      
gestopt met zijn voorzitterschap.  
Wij bedanken hem voor al het werk dat hij voor de vereniging verricht heeft. 
 
Josée Dusee heeft zijn taken overgenomen en zal tijdens de                               
Algemene Ledenvergadering voorgedragen worden als nieuwe voorzitter. 

       BOWLEN .  
    
Donderdag 2 maart gaan we voor het eerst bowlen op De Hoge Heide. We 
hebben banen gehuurd van 10:00 uur tot 12:00 uur.                                       
De kosten zijn € 5,00 per persoon.                                                                        
Er hebben zich al een aantal leden zich opgegeven, maar er zijn nog      
plaatsen vrij.. 
 
Dus…. Heeft u zin om te bowlen, geef u op! 
Bel Annemarie van Bladel  06-13390416 

      ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

Woensdag 22 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in De Korf. We beginnen om 14:00 uur en 
tegen 16:00 uur zal het afgelopen zijn. 

 

    BRANDWEER: SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID. 

Woensdag 22 maart van 10:00 uur tot 12:00 uur in De Korf. 
De Brandweer komt uitleg geven over de veiligheid in en om huis. 
Opgeven bij Annemarie van Bladel 06-13390416. 
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Samenwerken aan veiligheid 

Het gevaar van brand en rook wordt vaak onderschat. Ook dat er nog steeds situaties in 
onze woning zijn die ernstige gevolgen kunnen hebben. Kunnen wij daar wat aan doen? 

 

Je kunt technische maatregelen treffen, maar daarnaast is het bewustzijn en het gedrag 
van mensen doorslaggevend voor brandveiligheid. Vaak is de oorzaak van brand dat    
mensen zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s. Denk aan het gebruik van verleng 
snoeren, een veilige vluchtweg en weten wat te doen als de rookmelder afgaat. 

 

Er vallen slachtoffers bij brand omdat mensen zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s 
en zich onveilig gedragen. Dat is onze ervaring en dat blijkt ook uit onderzoek.  

Daarom nodigen wij jullie graag uit! Want brandveiligheid is een gezamenlijke zorg! 

 

Tijdens de voorlichting “Samenwerken aan veiligheid” komen er diverse onderwerpen 
aanbod. Zoals; hoe kan ik brand voorkomen, hoe kan ik brand ontdekken, maar ook hoe 
kan ik veilig vlucht? Uiteraard is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen en krijg je 
praktische tips en advies die je thuis direct kunt toepassen.  

 

 

 

   
 
 
 

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

