
 
NIEUWSFLITS 17 OKTOBER 2021 
  
 
 
 
Beste mensen: 
Hierbij sturen we een extra nieuwsbrief met wat informatie over activiteiten die deze week en volgende week 
zijn gepland. 
 

WOENSDAG 20 OKTOBER: BINGO 
Lia de Groot en Yvon van Dijk verzorgen aanstaande woensdag 20 oktober weer een bingo middag voor 
leden en niet-leden. De middag begint om 14:00 uur. Entree is € 4,00 en daarvoor krijgt u 2 kopjes 
koffie/thee en 1 plankje. Extra plankjes zijn natuurlijk ook te verkrijgen en die kosten € 3,00 per stuk. Lia en 
Yvon hebben weer voor leuke prijzen gezorgd, dus laat hen niet in de steek en kom gezellig op 
woensdagmiddag naar de Rietzanger. 
 
 

VRIJDAGMORGEN 29 OKTOBER: EUCHARISTIEVIERING MET 
MAALTIJD. 
In overleg met de kerk wordt er op vrijdagmorgen 29 oktober een kerkdienst gehouden in de Rietzanger. De 
eucharistieviering is om 09:00 uur. Daarna wordt met elkaar gezellig koffie gedronken en een spelletje 
gedaan. Aansluitend wordt een maaltijd geserveerd. 
U kunt zich tot dinsdag 26 oktober aanmelden bij Aart Borst (0172-850263) voor deelname aan de 
maaltijd. De maaltijd kost € 5,00 per persoon.  
 
 
De overige wekelijkse activiteiten zijn ook allemaal weer gestart. Voor speciale activiteiten zoals bingo- en 
thema-bijeenkomsten zullen voortaan flyers worden opgehangen in de Rietzanger en het 
aankondigingenbord van de huiskamer (in de gang bij de COOP). 
 
Alvast even voor uw agenda:  
- VRIJDAG 29 OKTOBER: EUCHARISTIEVIERING (MET AANSLUITEND KOFFIEDRINKEN EN EEN 
MAALTIJD) 
- DONDERDAG 4 NOVEMBER: INLOOPMIDDAG BIJ DE SOOS! 
 
 
ACTIVITEITEN-OVERZICHT WEEK 18 OKTOBER TOT 22 OKTOBER: 
Maandagmiddag 18 oktober:  linedance 
Dinsdagmorgen 19 oktober: Yoga 
Dinsdagmiddag 19 oktober:  koersbal 
Dinsdagavond 19 oktober: biljart 
Woensdagmiddag 20 oktober: bingo 
Donderdagochtend 21 oktober: gym 
Donderdagmiddag 21 oktober: SOOS 
Donderdagavond 21 oktober: bridge 
Vrijdagmiddag 22 oktober: biljartcompetitie 
 
Tenslotte: 
We willen nog nogmaals benadrukken dat voor ALLE activiteiten geldt dat de activiteiten alleen door 
kunnen gaan zolang de RIVM maatregelen dit toelaten. En verder…… 
- Blijf thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten 
- Bij binnenkomst/start:  Handen desinfecteren 
- Tijdens de activiteit: Geef elkaar de ruimte! 
- Geniet en heb plezier bij onze activiteiten! 
 
Dat was het voor deze keer. We laten snel weer iets van ons horen. Tot dan….. 

 

hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!! 

 

Het bestuur van Club 50Plus Noorden. 
 


