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 Activiteiten in de Kajuit. 
Al enige tijd zijn we weer begonnen met de activiteiten in de Kajuit op woensdag- en vrijdagmiddag. De 

kaarters en de biljarters hebben hun weg weer gevonden naar de soosmiddagen in de Kajuit. Natuurlijk 

willen we iedereen van harte uitnodigen voor deze middagen, waar u ook welkom bent voor een kopje 

koffie of thee of een drankje. 

De Kajuit is gesloten van 2-29 augustus, en dat betekent, dat we vanaf 1 september weer echt volop 

kunnen starten met deze activiteiten. Ook de gymlessen op maandag gaan dan weer beginnen (zie hiervoor 

de aparte mededeling verderop). 

Wanneer de competities voor het kaarten en biljarten weer van start gaan, zullen we in de volgende 

nieuwsbrief mededelen. 

Uiteraard moeten we er met zijn allen voor zorgen, dat we veilig en gezond aan de activiteiten kunnen 

blijven meedoen. We rekenen op jullie medewerking hierbij. 

Leden nieuws 
Afgelopen week is Truus Waals overleden. Hoewel Truus geen lid meer was, willen we dit toch vermelden 

naar onze leden. Truus heeft in de periode van 2004-2014 zitting gehad in het bestuur. 

Als nieuw lid verwelkomen we : John van Boxmeer, Van Oostfrieslandstraat. 
 

 

Bardienst in de Kajuit 
Ervan uitgaande, dat we vanaf september weer op een normale manier op woensdag- en vrijdagmiddag 

onze activiteiten in de Kajuit kunnen houden, willen we natuurlijk ook onze bezoekers en deelnemers een 

goede service kunnen bieden op het gebied van de horeca. We zijn daarvoor naarstig op zoek naar 

enthousiaste mannen en/of vrouwen, die zich hiervoor 1x per 3-4 weken een paar uur beschikbaar zouden 

stellen. Heeft u interesse, neem even contact op met Toon van de Meerakker (06 5570 4065) of kom even 

langs in de Kajuit op een van die middagen. 

Gymlessen van start per 6 sept 
De gymlessen gaan weer van start vanaf maandag 6 september. Wilt u ongeveer ’n uurtje gezond meedoen 

en na afloop gezellig nog even buurten, kom dan ook eens een kijkje nemen. Aanvang 09:30u in de Kajuit. 

Jeu de boules middag op di 14 sept 
We zijn voornemens om op dinsdag 14 september een jeu de boules middag te organiseren bij Wij Liggen. 

Hoewel eea nog onder voorbehoud is, noteer het alvast in uw agenda. De volgende nieuwsbrief bevat meer 

informatie hierover. 

Avant ’31 viert 90-jarig bestaan 
Voetbalvereniging Avanti ’31 viert in september het 90-jarig bestaan. Op donderdagmiddag 9 september 

worden daarvoor alle senioren van de Boschweg uitgenodigd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor een 

hapje en een drankje wordt gezorgd, er is muziek met optreden van een Schijndelse artiest. Het duurt van 

13:30-17:00u en vindt plaats op de accommodatie van Avanti ’31. 

Opgeven hiervoor stellen we wel op prijs, en dat kan vóór 1 sept bij : Jan Wouters (tel : 0735475184, 

email: janwcwouters@home.nl) of Wim Gevers (tel : 0621261478, email : wim.gevers@home.nl). 

ALV 2021 wordt doorgeschoven naar 2022 
De ALV, die wij doorgaans in januari houden, zal dit kalenderjaar (2021) niet meer plaatsvinden. De 

kascontrole heeft wel al plaatsgevonden en is goed bevonden door de leden van de kascommissie. Hopelijk 

kunnen we begin 2022 wel weer een ALV houden, waar we u uitgebreid zullen informeren over alles. 
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