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                                                                        Nuenen 18 augustus 2021 

 

Beste Leden, 

 

 

Wat fijn dat de opkomst groot was tijdens de “doorstart” 
bijeenkomsten op 14 en 15 juli. Fijn om velen van jullie weer gezien 

te hebben. 

 

Jullie ontvangen nu allen een programmaboekje 2021-2022 en 

een nieuwsbrief. 

Wij hopen dan ook dat de geplande bijeenkomsten door kunnen 

gaan. Wij houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief. 

 
 

Dinsdag 7 september:  FIETSTOCHT. 

Dit jaar gaat de fietstocht, van ongeveer 42 km. weer langs 

landelijke wegen. De eerste stop is in Aarle-Rixtel voor koffie/thee 

en wat lekkers. Ook kunnen we daar wat rond kijken en eventueel 

wat kopen. Tussen de middag maken we gebruik van een lunch in 

een paviljoen. Na afloop drinken we een glaasje bij “De Kruik” in 

Nederwetten.  

Verzamelen: 9.45 uur bij de Kiosk in Nuenen. 
Vertrek: 10.00 uur ( in groepjes)   

 Kosten: €18.00 per persoon. Dit bedrag graag overmaken voor  

1 september op Bankrekeningnr.: NL 49 RABO 0137429355 met 

vermelding van je naam en adres. Of het bedrag in een envelop 

bij één van de bestuursleden in de bus doen.  

Bij zeer slecht weer wordt de fietstocht uitgesteld naar  

14 september. Bij twijfels kun je tussen 8.30 en 8.45 uur bellen naar 

Mieke Oosting 040-2836629 of 

Beppie van der Heijden, 0622739322. 
Bij warm weer is het aan te raden om wat extra drinken mee te 

nemen. Zorg voor een goede fiets en eventueel een 

reparatiesetje.  

Ben je gebonden aan een speciaal dieet geef dit dan door voor  

1 september.    

Het bestuur wenst jullie mooi weer en veel fietsplezier. 
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Woensdag 8 september: BIJEENKOMST . 

Een bijeenkomst voor de leden van het koor en de  

“zonnebluumkes “(volksdansgroep).  

Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt er besproken  
hoe we verder gaan, in de komende maanden. 

Locatie: gemeenschapshuis Enode. 

Aanvang koor: 18.30 uur. 

Aanvang volksdansgroep: 19.30 uur. 

Kun je niet aanwezig zijn dan graag afmelden bij 

Tonny van der Linden, 040-2831701 of bij 

Diny Verhoeven, 0646091456.  

Ans Donkers, 0650520824. 

Interesse in één of in beide clubs, sluit dan op deze avond aan. 
Nieuw leden zijn van harte welkom. 

 

Donderdag 30 september:  ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

 

Dinsdag 5 oktober: KIENEN. 

 

Donderdag 14 oktober: WANDELTOCHT. 

In de middag gaan we op pad.  

 
Donderdag 28 oktober: WIJ VROUWEN VIEREN. 

 

 

 

Meer info in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 
 

Het Bestuur. 
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