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     Agenda januari en februari.  
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 Algemene ledenvergadering. 
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     BOWLEN EN KLASSIEK MET KEES.     
De nieuwe activiteiten, Bowlen en Klassiek met Kees gaan niet door. Er is te weinig interesse vanuit de leden     
getoond. 

Toch willen we het bowlen nog een kans geven.  
Tot nu toe hadden we 5 aanmeldingen.  
Dus als u interesse heeft om één keer in de maand, op de 1e donderdagmorgen 
van de maand, gezellig te gaan bowlen, geef uw interesse dan door aan  
Annemarie van Bladel 06-13390416 
 

     VIRTUELE STADWANDELING DOOR DEN BOSCH.  
Woensdag 15 februari kunt u in De Korf komen kijken en luisteren naar een virtuele wandeling door Den Bosch. 
De middag is van 14:00 uur tot 16:00 uur. 
Opgeven voor 8 februari bij Annemarie van Bladel 06-13390416 

 Het bestuur van de seniorenvereniging Vlijmen  

  wenst u een gelukkig en gezond 2023. 

   NIEUWJAARSRECEPTIE. 
 
Woensdagmiddag 11 januari hebben bijna 50 leden van de vereniging getoost op het 
nieuwe jaar. Het was weer erg gezellig zo met elkaar! 

 
 

     ANDERS KIJKEN NAAR KUNST. 
Dinsdagmorgen 7 en 14 februari 2023 van 10:00 uur tot 12:00 uur in De Korf 
Door John Lommen. Er is nog plaats. Opgeven bij Marjo Karel 073-5113801. 
 
Een iconisch kunstwerk als uitgangspunt, een keur aan kunstenaars die zich daardoor laten inspi-
reren. Een veelzijdig kunstenaar, overigens niet van onbesproken gedrag, die vaak choqueert, 
bijvoorbeeld met veel bloot, een kunstenaar die bijzondere en verrassende collages maakt met 
foto’s, een beeldhouwer waarvan de beelden zó echt zijn dat je nauwelijks gelooft dat het geen echte mensen zijn. 
En eentje die gigantisch grote beelden maakt. Oh ja, en niet te vergeten: fantastische, kleurrijke street art uit     
Brazilië. Zoals te verwachten is, krijg je weer veel en sterk uiteenlopend werk te zien en geeft John Lommen zo hier 
en daar aanvullende informatie. 

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

