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Corona – vaccinatie - gezondheid 
Iedereen volgt de ontwikkelingen op het gebied van Corona. Gelukkig kunnen we weer wat gaan 
organiseren. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Toch willen wij iedereen er nogmaals op wijzen, dat 
van elk van onze leden, die deelnemen aan deze activiteiten, verwacht wordt, dat men 
verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf én voor de anderen op het vlak van de gezondheid. Dus bent u 
gevaccineerd, of heeft u door corona zelf immuniteit opgebouwd, dan bent u van harte welkom. 

Jeu de boules : dinsdag 14 september 
We starten onze activiteiten weer op dinsdag 14 september.  We gaan jeu de boules spelen bij Wij Liggen 
(Leemputtenweg 3). Vanaf 13:30u bent u welkom. Natuurlijk wordt er jeu de boules gespeeld, hopelijk 
kan dat buiten. Ook kun je kaarten en keezen. U krijgt 3 consumpties (koffie/thee, bier, fris, wijn), en na 
afloop hebben we een lekkere, warme hap. Dit alles voor een eigen bijdrage van €10 (niet leden €15).  
Opgeven woensdag 8 september in de Kajuit (14-16 u). Voor opgave zie apart strookje onderaan.  

Avant ’31 viert 90-jarig bestaan…..herinnering 
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). 

Biljarten én kaarten : start woensdag 1 september 
Vanaf woensdag 1 september starten we weer met kaarten (rikken, jokeren), en met biljarten. Ook op 

vrijdagmiddagen is de Kajuit open voor deze activiteiten. Op woensdag 8 september wordt de officiële 

opening hiervoor verricht, en voor de aanwezigen is er dan een verrassing (voor bij de koffie/thee). De 

biljarters starten hun competities vanaf 15 september. 

Nieuwe leden, zowel voor het kaarten als voor het biljarten, zijn van harte welkom. Aanvang 13:30u. 

Gymlessen : start maandag 6 september 
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. 

Fietstochten. 
Het is alweer even geleden, dat we een fietstocht hebben gehouden. Toch willen we ook dat weer in ere 

herstellen. Deden we dat eerder steeds op donderdagmiddag, nu hebben we dat verplaatst naar de 

dinsdagmiddag. Indien de weergoden ons goed gezind zijn, willen we dit jaar op dinsdagmiddag 21 

september én op dinsdagmiddag 12 oktober weer een fietstocht organiseren.  

Vertrek om 13:30u vanaf de Kajuit, opgeven vooraf is niet nodig. Lengte van de tocht ongeveer 30km, met 

onderweg een pauze. 

            zie ook ommezijde 
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Opgave strookje jeu de boules dinsdag 14 september, Leemputten            aanvang 13:30u 
 

1. Opgeven : woe 8 sept 14-16 uur  in de Kajuit   Kosten : €10,00 pp (leden), niet leden €15,00 

 
Opgave strookje  
Naam/namen : ………………………………………………………………is/zijn aanwezig bij jeu de boules 14 september 
Aantal                : …. 

Doet mee met jeu de boules : ja/nee 

Leden nieuws 
Op 22 juli is Martien Smits overleden. Wij wensen de familie veel sterkte. 

Barbezetting Kajuit 
Doordat we voorlopig met minder personeel voor én achter de bar in de Kajuit te maken hebben, willen we 

iedereen, die in de Kajuit consumpties gebruikt, vragen om deze zelf te halen en (indien van toepassing) 

terug te brengen. Natuurlijk kan het ook iemand anders voor je doen, maar gedurende de meeste dagen zal 

er alleen maar iemand áchter de bar staan om je te helpen. Wij vragen jullie medewerking hiervoor. 

Bent u geïnteresseerd om eens mee te helpen, laat het ons weten. 

Onder voorbehoud : Sinterklaas- en Kerstviering 
Ook hopen we de gebruikelijke feestmiddagen rondom Sinterklaas en Kerst dit jaar weer te kunnen 

houden. De datums hiervoor staan gepland op : maandagmiddag 29 nov Sinterklaasmiddag mét bingo, en 

maandagmiddag 13 december Kerstviering. Later informeren we jullie over de plaats waar en welke 

invulling we gekozen hebben. Maar ook hier moeten we zeggen : onder voorbehoud van hoe eea op het 

vlak van Corona zich verder ontwikkelt. 

Onder voorbehoud : ½-dag reis in oktober 
Momenteel zijn we aan het uitzoeken of er mogelijkheden zijn voor een ½-dag reis ergens in oktober. In de 

volgende nieuwsbrief (eind september) zal hier meer over bekend zijn, en komen we hierop dan terug. 

Natuurlijk is eea onder voorbehoud van de regels omtrent Corona én of we iets kunnen vinden, wat leuk is 

en te doen is. 


