Nieuwsbrief september 2020
De bijlage bij de ONS gaat veranderen. Voortaan zullen wij de mededelingen van onze Vereniging bij jullie
bezorgen in de vorm van een nieuwsbrief. Wat niet verandert is dat deze steeds in papieren vorm wordt bezorgd
samen met ONS. Daarnaast zal de nieuwsbrief zal ook worden geplaatst op de website van de vereniging en kan
deze op verzoek worden toegezonden per e-mail. (info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl)
Naast mededelingen van allerlei aard zullen de activiteiten voor de volgende maand standaard onderwerp zijn in
nieuwsbrief, evenals de aankondiging van nieuwe activiteiten die nog niet in de jaaragenda waren opgenomen.
Bijdragen van onderwerpen door de leden wordt natuurlijk ook op prijs gesteld.
Wij hopen met deze nieuwsbrief te voorzien in een behoefte van duidelijke en regelmatige communicatie.

Lunch in de pastorietuin
Het had zo mooi kunnen zijn. Ongeveer 90 personen hadden zich aangemeld voor de lunch. In verband met
Corona zouden deze worden verdeeld over drie dagen 13,14 en 15 augustus. Alle voorbereidingen waren getroffen
en alleen de tent moest nog worden opgezet. Helaas, helaas het weer was “te mooi”. Met een temperatuur van
tussen de 30o en 35o was het niet verantwoord om activiteit te laten doorgaan.

Broodpakket
Op 21 augustus hebben we bij alle leden een attentie in de vorm van
een broodpakket bezorgd. De vaste bezorgers hebben de hitte van de
dag getrotseerd om tijdig alle pakketje bezorgd te krijgen. Dit was een
geweldige prestatie. Wisten jullie overigens dat deze vrijwilligers ook,
door weer, wind en zonneschijn trouw de ONS bezorgen en de
kerstattenties. Alle lof en waardering voor deze kanjers. Bedankt !!!!!

Stem op onze vereniging
Ook dit jaar doen wij weer mee!!!!
Rabobank ’s-Hertogenbosch heeft hiervoor een
pot van 150.000 euro klaarstaan en daar willen
wij natuurlijk ook graantje van meepikken.
Stemmen kan vanaf 5 t/m 25 oktober
Nieuw is dat vanaf dit jaar alleen de leden van de Rabobank ‘s-Hertogenbosch kunnen stemmen.
Omstreeks 1 oktober ontvangen de leden van de Rabobank een stemcode per post of via de e-mail. Dit kan ook
via de berichten zijn die u via uw bankrekening krijgt. Hou dus de postbode en uw e-mail rond die tijd goed in de
gaten. Indien u voor 5 oktober geen code hebt ontvangen neem dan contact op met de Rabobank.
Om te stemmen kunt u onze vereniging vinden in de hoofdgroep “senioren” onder de naam “Ouderenvereniging
Vlijmen-Dorp” (lid KBO-Brabant). U mag 2 stemmen uitbrengen op de vereniging en de drie andere stemmen op
een door u gekozen andere vereniging.
Mocht het stemmen niet lukken neem dan contact op met Wim van der Helm (073 511 43 59)
of Emile van Dun (073 850 61 25)

Jaarvergadering 2020
Op dinsdag 29 september 2020 vindt de wegens Corona uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats in de
mand. De vergadering begint om 14:00 uur. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kunt u dat nog doen tot
uiterlijk dinsdagochtend 29 september 12:00 uur bij Adriaan Bisschop (073 511 6133). In de zaal worden maximaal
50 personen toegelaten.
De richtlijnen van het RIVM worden nauwkeurig nageleefd. Dit betekent dat niet aangemelde personen de
toegang kan worden geweigerd als het maximum van 50 personen is bereikt. Verder dienen de aanwijzingen van
de medewerkers van De Mand zonder discussie te worden opgevolgd.

Kienen
Op 31 augustus zijn we weer gestart met onze wekelijkse BINGO in De Korf. We zijn gestart met 27 personen.
Veel lachende gezichten bij het weerzien van elkaar. Eindelijk konden ze weer eens wat anders dan binnen zitten.
En we zitten allemaal keurig op afstand. We zijn allemaal heel blij dat we, zij het nog heel beperkt, weer van start
kunnen. De tweede week stond de teller op 30 en de laatste keer was het volle bak, 30 personen
De richtlijnen van het RIVM worden nauwkeurig nageleefd. Dit betekent onder meer 1½ meter afstand en
aanmelden voor deelname. Verder dienen de aanwijzingen van de medewerkers van De Mand en de vrijwilligers
van de vereniging zonder discussie te worden opgevolgd.
Dus, wilt u komen naar de Bingo, bel dan eerst even of er plaats is want we mogen en kunnen helaas maar
34 personen toelaten.
Aanmelden bij Annemarie van Bladel telefoon 073 5114660

Anders kijken naar kunst
Het bestuur van de vereniging heeft groen licht gegeven voor de cursus “Anders kijken naar kunst” in november
onder de voorwaarden dat we alle coronaregels van het RIVM naleven.
We hebben een zaal in de Caleidoscoop/De Mand vastgelegd voor 3 november, 10 november en 17 november
2020 van 14.00 - 16.00 uur.
De zaal zal worden ingericht voor maximaal 20 tot 25 personen en iedereen zit op 1½ meter van elkaar.
Interesse?? Meldt je dan aan bij Marjo Karel (06 24651805)

