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Info 

Aan de periode dat corona ons in de houtgreep heeft lijkt een einde te komen.Vanaf nu is er weer het een en 
ander mogelijk. Ook voor ons opent dit weer perspectief. De diverse contactpersonen zullen daarom gaan 
bezien wat er mogelijk is. Hopelijk komt er voor ons allen weer een periode aan waarbij we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. 

Puzzel 

Opnieuw kunnen we constateren dat e.e.a. een succes is. Er kwamen nu 67 inzendingen. Uit de inzendingen 
hebben we ook nu weer 3 inzendingen getrokken en deze personen hebben een levensmiddelenpakket 
ontvangen. De gelukkigen waren deze keer: Nellie Engels, Mart Driessen en Jos Langendonck. Alle overige 
deelnemers hebben ook nu weer een tablet chocolade ontvangen. We gaan, mede gezien de belangstelling, 
nog even door. 

Jeu de Boules toernooi 

Aangezien de coronamaatregelen zijn versoepeld mogen we weer bijna alle activiteiten hervatten. Op het 
activiteitenprogramma stond de activiteit “boulen” en recentelijk heeft het bestuur besloten, deze activiteit te 
gaan oppakken voor onze leden in samenwerking met de Jeu de Boules Club en wel op woensdag 11 augustus 
om 13.15 uur, Dit toernooi zal worden gehouden op de banen aan de Kasteellaan. Voor boules materialen zal 
worden gezorgd. De deelname aan dit toernooi is gratis, wel wordt er in de pauze gebruik gemaakt van het 
terras bij Hoeve Hofackers en de gebruikte consumptie(s) zijn voor eigen rekening. Als u interesse heeft om 
hieraan deel te nemen dan dient u zich vóór 20 juli op te geven bij secretaris Herman Stevens, Kon. 
Julianastraat 25 of via mail: hestevens@ziggo.nl of telefonisch 077 4772099. 

Het Bestuur wenst de deelnemers een gezellige middag toe! 

Opstarten grote fietstocht op woensdag 8 september 

Het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering besloten om de fietstochten voor de leden weer te starten. 
Inmiddels is aan de fietscommissie gevraagd een mooie fietstocht uit te zetten voor woensdag 8 september. In 
de Bijlage van 24 augustus zal u nader hierover worden geïnformeerd. 

Wat gaat niet door ? 

Bezoek aan witlofbedrijf Ed Stemkens-Kessel-Eik op 5 juli gaat niet door. 

De fietstocht op 14 juli gaat niet door en de fietstocht naar het poppenmuseum op 18 augustus gaat ook niet 
door. 
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