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Nummer 01

voor verenigings nieuws, nieuwsberich-

ten en fotoalbums. Nog geen account aangemaakt? Met behulp van uw
Lidmaatschapsnummer = (uw gebruikersnaam) maakt u snel een account
aan en kunt u op onze site en ook op de site van KBO-Brabant.
Vragen? Stel ze aan onze webmaster; Hans v Rijsinge T: 0616780754
Gebruikt u email en hebben wij uw email nog niet in onze administratie?
Overweeg om uw email bij ons bekend te maken dan kunnen wij u
steeds tijdig bereiken.

In memoriam
Op 9 December is ons lid
mevr. A. van Opdorp-Minten overleden.
Wij wensen haar dierbaren veel sterkte in het dragen
van dit verlies.

Beste leden,

Hier dan weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Ook nu weer een bewogen jaar met veel corona beperkingen. Gelukkig hebben
we nu ook een aantal maanden weer kunnen genieten
van onze activiteiten. Vooral ons koffiedrinkertje op donderdagochtend in de kerk was succesvol. Een mooie onderbreking van de zomervakantie. Samen met onze fietstocht hadden we
een mooie vulling van de schoolvakantie. Door tevoren onze jaarvergadering al in september te plannen, nadat bleek dat het in maart niet mogelijk
was, konden we die gelukkig door laten gaan. Onze aanpak om de jaarvergadering ’s ochtends al te starten en daarna nog een serieus onderwerp
over onze veiligheid in huis en op het internet is goed bevallen zo wij van
jullie vernamen . We hebben onze jubilarissen weer kunnen eren en we
hebben Jo Geers benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdiensten voor
KBO-Dinteloord. Uiteraard hebben we als uitsmijter nog gezellig een aantal
rondjes bingo gespeeld. Inmiddels zijn we nu met de zoveelste lockdown geconfronteerd. Voor nu wenst
u bestuur u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022.
Volg ons op-
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GRATIS OLIEBOLLEN
van 16 t/m 28 december

Dinteloord, 15 december 2021
Beste leden,
Ondanks dat we beperkt zijn in de mogelijkheden om activiteiten te organiseren willen we
het jaar toch afsluiten met een feestelijk tintje. Samen met Verwijk’s Oliebollenkraam bieden we al onze leden de mogelijkheid om te genieten van twee traditionele Oliebollen met
als extraatje een overheerlijke Appelbeignet.
Wat moet u hier voor doen?
In de periode van 16 t/m 28 december gaat u, of uw familie, of uw buren, of kennissen, met de al
ontvangen tegoedbon naar Verwijk’s Oliebollenkraam op het Raadhuisplein.
Bij inlevering krijgt u, GRATIS, de lekkernijen mee naar huis om daar te kunnen genieten van deze Oud Hollandse eindejaarstraditie.
Wij hopen u zo toch nog een “lekkere” activiteit aan te bieden.

Met hartelijke groet en alle goeds voor de toekomst zeggen wij graag tot volgend jaar.

KBO-Dinteloord

Volg ons op-

Verwijk’s Oliebollenkraam

KBO-Dinteloord

januari 2022 – nr. 01

2

KBO-Dinteloord

Het alle leden menu.
Hierbij nodigen wij U uit voor een 3 gangen keuze menu welke gehouden zal worden op
Zondag 23 januari 2022 a.s. bij Restaurant Dintelmond.
Aanvang 17.00 uur
Voorgerecht (keuze)
1.
2.
3.

Carpaccio: dun gesneden ossenhaas met vlokken Manchego kaas en truffelmayonaise
Vissers bordje ; combinatie van diverse gerookte vissoorten geserveerd met cocktailsaus
Tomatensoep; op italiaanse wijze met een vleugje room
Hoofdgerecht (keuze)

1.
2.
3.

Op de huid gebakken zalmfilet; vergezeld van een oosters roomsausje
Getrancheerde varkenshaas; geserveerd met champignon roomsaus
Surf en turf; diamanthaasje met 2 scampi’s
Nagerecht (keuze)

1.
2.

Grand dessert; diverse kleine nagerechtjes
Dame blanche: vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Leden betalen €25,00 excl. drank
Niet leden betalen €27,50 excl. Drank
Vul de antwoordstrook in, kruis aan wat voor u van toepassing is en lever hem uiterlijk
16 januari in bij;

Petra Dam, Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9
Tel; 0629399736
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO 0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder
vermelding van “leden menu” uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat.
***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 16 januari 2022***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk

Volg ons op-
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“Dorpshuis” Dinteloord

10 ronden met geldprijzen.
Kosten: € 15,-- incl. 2 consumpties

U komt toch ook!!
Aanmelden via antwoordstrook achterin deze

Nieuwsbrief

Let op!
U draagt een mondkapje bij binnenkomst en mag dat pas afdoen als u een zitplaats heeft
gevonden. Bingoprijzen en consumpties worden bij u gebracht. Wilt u gebruik maken van
het toilet, doe dan uw mondkapje weer op totdat u terug bent op uw plaats.
Was altijd goed uw handen en ontsmet ze daarna.
Heeft u Corona gerelateerde klachten zoals: hoofdpijn, koorts, hoesten, niezen, e.d. blijf dan
thuis en laat het ons tijdig weten.
Volg ons op-
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Doneer uw statiegeld bon
Voor Samen Tafelen tegen Eenzaamheid
Beste leden, Familie, Vrienden en Kennissen,
Uit diverse onderzoeken blijkt dat eenzaamheid onder ouderen een groot verbreid
gegeven is. Omdat dit binnen de doelgroep van KBO-Dinteloord ligt wil zij deze mensen de
mogelijkheid bieden om samen te tafelen en de eenzaamheid te verdringen.
Om deze ouderen betaalbare, gezamenlijke maaltijden aan te kunnen bieden hebben

wij, samen met Albert Heijn Dinteloord, een statiegeldactie opgezet.
Wat houdt het in: wanneer u, in de maand januari, uw lege statiegeldflessen inlevert
bij AH-Dinteloord, doneer dan uw statiegeld bon aan deze actie door het bonnetje in
de daarvoor bestemde zuil te werpen. (Naast het statiegeld inname apparaat.)
Alle bijdragen zijn welkom!
Mocht u deze actie een warm hart toe dragen doneer dan uw statiegeld; maar vindt u dat u
meer moet doen, neem dan contact op met KBO-Dinteloord.

Mogen ook zij op uw steun rekenen?
Alvast bedankt!
www.KBO-Dinteloord.nl
KvK Breda 52281965
Volg ons op-

Walmolen 8, 4671 JA DINTELOORD
Wij zijn aangesloten bij KBO-Brabant
KBO-Dinteloord
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Bankrekening: NL02RABO 0111 5024 89
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Beste leden,
Nog een keer dan. Voor de laatste keer een kruiswoordpuzzel in de Nieuwsbrief die wij ook nu weer toegestuurd hebben gekregen van KBO-Brabant. Los de puzzel op, breng vervolgens de letters over naar de corresponderende nummers in de hokjesbalk
onder de puzzel. Stuur hem in (uiterlijk zaterdag 15 januari 2022) via Email Penningmeester@KBO-Dinteloord.NL of in de
brievenbus bij Piet Vriens, Omloop 89. Wie weet bent u de gelukkige winnaar van een lekkernij.
Vergeet niet uw naam……………………………………………………………… en lidnummer…………………………………………………… te vermelden!

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 18 aanwijzend
vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 26 weggebruiker
27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 40 etcetera
41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds
53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom
60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar
70 smaldeel 71 roofvogel.
Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur
9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 afgemeten portie
20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm
38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland
47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant
64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte.

Volg ons op-
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KBO-Dinteloord – Puzzelpagina -

In de Nieuwsbrief van November hadden we open vragen afgedrukt; hieronder staan de antwoorden.
Dhr. Tiny Luycks was het lot wederom goed gezind en hem is de lekkernij overhandigd.
Tiny van Harte Gefeliciteerd en eet smakelijk.
In deze Nieuwsbrief voor de laatste keer een “Puzzelpagina” dus wil je nog een prijsje winnen? Doe dan deze keer wel
mee!
Vraag 1

Vraag 9

Op welk guldenbiljet stond een zonnebloem afgebeeld?

In welk jaar is de KRO opgericht?

Antwoord: 50 gulden biljet

Antwoord: 1925

Vraag 2

Vraag 10

Hoe heet de voorzitter van de Provinciale Staten?
geopend?

In welk jaar werd het Feyenoord stadion

Antwoord: De commissaris van de Koning

Antwoord: 1937

Vraag 3

Welke appel is de meeste geteelde appel in Nederland?
Antwoord: Elstar
Vraag 4

Sinds welk jaar is Goede Tijden Slechte Tijden op tv te
zien?
Antwoord: 1990
Vraag 5

In welke stad brandde het Olympische vuur voor het eerst?

Antwoord: Amsterdam
Vraag 6

Welke provincie in Nederland is het dunst bevolkt?
Antwoord: Drenthe
Vraag 7

Wat is het hardste materiaal van het menselijk lichaam?
Antwoord: Tandglazuur
Vraag 8

Uit welk jaar dateert de huidige Nederlandse grondwet?
Antwoord: 1983

Volg ons op-
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MUSICAL THE SOUND OF MUSIC
Dit bericht is bestemd voor degenen, die zich destijds hebben aangemeld om op donderdag 20 januari 2022 mee te gaan naar deze musical in het Chassé Theater te Breda.
Aanmelden is niet meer mogelijk!
De bus vertrekt om 17.45 uur vanaf het busstation aan de Burg. van Loonstraat in Steenbergen en om 18.00 uur vanaf het voormalige busstation aan het Zuideinde in Dinteloord.
De musical is om 22.15 uur afgelopen. Om 22.30 uur vertrekt de bus vanaf het theater
voor de terugreis. Aankomst in Steenbergen wordt verwacht om 23.30 uur en in Dinteloord om 23.45 uur.

TERUGKOMDAG ARDENNEN-REIS
Datum:

maandag 31 januari 2022

Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
Adres:

De Watertoren, Nassaulaan 33, Steenbergen

Aanmelden: uiterlijk op 23 januari 2022 (zie strookje)
Op deze middag wordt een presentatie verzorgd over de 5-daagse reis naar de Ardennen en de Champagnestreek,
die plaatsvond van 20 tot en met 24 september 2021. Was u erbij? Kom dan nog een keer genieten van de vele
hoogtepunten van deze reis. Maar ook als u niet mee op reis was, bent u – na aanmelding - van harte welkom!

Verschijningsdata de ONS

Volg ons op-

Editie

Verschijningsdatum
(op maandag)

12
3

Jan./Febr.

24 januari

Maart

21 februari

4

April

28 maart

5

Mei

25 april

6

Juni

23 mei

78
9

Juli./Aug.

27 juni

September

22 augustus

10

Oktober

26 september

11

November

24 oktober

12

December

21 november

KBO-Dinteloord
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Beste leden,

Het coronavirus blijft ons beperken in onze vrijheid en brengt voor ons grote risico’s mee. Natuurlijk is er
veel kritiek mogelijk op het corona beleid van de overheid. Toch moet ook gezegd worden dat de steeds
nieuwe varianten de experts de nodige zorgen geven omdat steeds weer moet worden uitgezocht wat dit
betekent voor besmettelijkheid en hoe ziekmakend het virus is. Onder de gegeven omstandigheden is het
dus niet te vermijden weer strenge maatregelen te nemen. We zullen onze feestdagen weer in betrekkelijke eenzaamheid moeten doorbrengen. Weet dat wij van KBO-Dinteloord ons hiervan bewust zijn. Het is
echter ook voor ons niet mogelijk om voor 14 januari nog iets te organiseren. Onze geplande nieuwjaarsreceptie hebben we dus moeten laten vervallen. We moeten ook afwachten wat er na 14 januari weer
mogelijk zal zijn. De Omikron variant zorgt wereldwijd voor grote problemen. Om u te helpen al de maatregelen op het netvlies te houden hebben we de maatregelen hier onder nog eens weergegeven.
Het bestuur

Dit zijn de nieuwe corona maatregelen
Het kabinet heeft zaterdagavond een pakket ingrijpende coronamaatregelen aangekondigd. Om te
voorkomen dat de Omikronvariant, die zeer besmettelijk is en deels de vaccins omzeilt, zich zo snel
verspreidt dat de zorg uiteindelijk bezwijkt, gaat Nederland tot zeker 14 januari in lockdown. Vrijwel alle sectoren in de samenleving moeten (grotendeels) dicht.
De maatregelen gaan in op zondagochtend 19 december om 05.00 uur. Komende dinsdagmiddag
gaat de Tweede Kamer erover in debat.
•

Het advies voor het aantal bezoekers in huis gaat van vier naar twee. Op Kerstavond, Eerste en
Tweede Kerstdag mogen wel maximaal vier mensen over de vloer komen.
•

De groepsgrootte buiten is maximaal twee personen. Er geldt een uitzondering voor huishoudens.
•

In elk geval tot 9 januari zijn het onderwijs (alle niveaus) en de buitenschoolse opvang gesloten.
Op 3 januari beslist het kabinet of dat na 9 januari ook zo moet blijven.
•

De horeca gaat dicht. Afhalen en bestellen mag nog wel.

•

Alle niet-essentiële winkels moeten sluiten.

•

Supermarkten, drogisterijen, tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, notarissen en
advocatenkantoren blijven open.
•

Niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten moeten dicht.

•

Culturele instellingen als bioscopen, musea, theaters en concertzalen gaan dicht.

•

Behalve voor zwemlessen gaan alle binnensportlocaties dicht. Tot 17.00 uur ‘s avonds mogen
alle leeftijden nog wel buiten sporten. Volwassen mogen daarbij met maximaal twee personen aanwezig zijn.
Alle evenementen zijn verboden. Weekmarkten, professionele sportwedstrijden vinden zonder publiek plaats en uitvaarten met maximaal honderd aanwezigen mogen wel doorgaan.
Volg ons op-
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Kerst vroeger en nu – Wat is er allemaal veranderd ?

Op kerstavond met het hele gezin om middernacht naar de nachtmis en daarna thuis nog iets lekker
warms eten. De dag erna nog een keertje naar de kerk, naar een kinderdienst bijvoorbeeld. De geboorte van Jezus werd gevierd in intieme familiekring. Samen liedjes zingen en op bezoek bij opa en
oma. Cadeautjes met Kerst? Dat was meestal toch meer iets voor de Sint.

Wat is er veranderd?
Even terug in de geschiedenis
Het kerstfeest kent verschillende oorsprongen. Bijvoorbeeld bij de Kelten en de Germanen die rond 25 december de winterwende vierden met veel licht zoals lampen, kaarsen en vuur. Het was een feest als dank
voor wat geweest was en hoop voor wat nog komen moest. Tot 6 januari werd er flink gegeten en gedronken. De Romeinen vierden het “lichtfeest”. Hiermee werd de god Mithras herdacht die op 25 december
geboren was. Deze god bracht volgens hen het licht. De kerk greep deze populaire feesten aan om er een
christelijk feest van te maken, het kerstfeest.

Hoe vierden we kerstfeest in Nederland vroeger?

Niet meer weg te denken en een echte sfeermaker is de kerstboom. Ook vroeger al. Maar werd de
boom toen ook al minstens 2 weken voor Kerst opgezet? Nee, dat niet. Dat was meestal pas vlak voor
Kerst. En heel lang geleden waren het alleen protestanten die een spar, oftewel een kerstboom, opzetten.
Soms zelfs met echte kaarsjes! De katholieken begonnen ooit met alleen een kerststalletje. Het was vooral
een feest van intimiteit met het gezin en de herdenking van de geboorte van Jezus. De kinderen mochten
kerstavond langer opblijven en in hun mooiste kleding mee naar de nachtmis om 12 uur ‘s nachts. Thuis
werd voor het slapen gaan nog wat soep, worst of een pasteitje gegeten. De jongste kinderen begonnen
daarom vaak al doodmoe aan de eerste kerstdag! De dagen erna ging het gezin op de koffie bij opa en oma.

En hoe is het nu?

Kerst begint al veel eerder. Al snel nadat Sinterklaas weer vertrokken is, of zelfs al voor hij voet aan wal
heeft gezet, wordt de kerstboom opgetuigd. De kerststal is niet altijd een onderdeel van de traditie meer bij
jongere gezinnen, maar bij grootouders is het knusse stalletje nog wel aanwezig. De nachtmis heeft plaatsgemaakt voor de kinderdienst eerder op de avond of in de ochtend. Het hapje na de nachtmis is verworden
tot een kerstdiner. Tegenwoordig draait Kerst vooral om gezelligheid en het is zeker ook een feest geworden waar vooral opa’s en oma’s cadeaus aan de kleinkinderen geven.
Maar het allerbelangrijkste is met de familie bij elkaar zijn en aandacht voor elkaar hebben.
Daar is dus niets aan veranderd.
Alvast een vrolijk kerstfeest!

Volg ons op-
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Agenda (onder voorbehoud)
2022
Do
Zo

06 januari
23 januari

Nieuwjaarsreceptie
Menu voor allen

Dorpshuis
Dintelmond

Do

10 februari

Winterbingo KBO-S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

24 februari

Tonpraten Rien bekkers

Locatie volgt

Do

03 maart

Modeshow

Dorpshuis

Do

17 maart

Jaarvergadering

Restaurant Thuis

Do

07 april

Bloemschikken

Locatie volgt

Do

21 april

Dagreis naar Leiden

Samen met Steenbergen

Vrij

22 april

Spelletjes middag

Dorpshuis

Do

12 mei

Muzikale bingo (onder voorbehoud)

Dorpshuis

Do

19 mei

Kloostermode reis (onder voorbehoud)

Busreis

Ma

30 mei

5-daagse reis of 7 juni

Samen met Steenbergen

Do

02 juni

Lente Bingo KBO-S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

09 juni

Voorjaarsmenu

Restaurant Thuis

Do

16 juni

Battlefield tour (wellicht samen met S.V.S.D.)

Busreis

Di

05 juli

Dagtocht Drunense duinen

Samen met Steenbergen

Do

21 juli

Stadswandeling Steenbergen met gids

Steenbergen

Do

28 juli/1 sept.

Koffieochtenden op donderdag

Petrus en Pauluskerk

Do

11 augustus

Bingo KBO-SVSD

Dorpshuis

Do

25 augustus

Fietstocht

Sportcafe Buitelstee

Wo

07 september

Dagreis Terschuur

Samen met Steenbergen

Do

15 september

Senioren Pubquiz

Dorpshuis

Do

29 september

Mosselmaaltijd

Restaurant Thuis

Vrij

07 oktober

Dag van de Ouderen KBO-S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

13 oktober

High Tea - High Beer

Locatie volgt

Do

27 oktober

Herfst middag

Restaurant Thuis

Do

11 november

Herfstbingo KBO– S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

17 november

Sint Nicolaas middag

Dorpshuis

Zo

20 november

Menu voor allen

Restaurant Thuis

Do

08 december

Bloemschikken kerst

Locatie volgt

Do

15 december

Kerstviering

Restaurant Thuis

Volg ons op-
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***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 16 januari 2022***

Het alle leden menu
Naam:…………………………………………….. Lidnummer:7100………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Naam: ……………………………………………. Lidnummer:7100………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Wilt u een vriend ,vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook

Naam introducee:……………………………………………..

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Naam introducee: …………………………………………….

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Meld u, via deze antwoordstrook, aan en lever het uiterlijk 16 januari 2022 in bij:

Petra Dam, Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9
Tel; 0629399736
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO 0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder
vermelding van “leden menu” uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat.
***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 16 januari 2022***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk

Volg ons op-
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Albert Heijn Dinteloord
Westvoorstraat 50
4671 CE DINTELOORD
Telefoon: 0167 52 30 54
Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag van 08:00
tot 21:00 uur
Zondag geopend van 10:00 tot
18:00 uur

Volg ons op-
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----------------------------- Deelnemers meldt u aan ---------------------------

*** inleveren / aanmelden uiterlijk 3 februari 2022 ***

10 ronden met geldprijzen kosten € 15,-- incl. 2 consumpties
Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100…………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100………………...(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Wilt u een vriend, vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook, introducees zijn van Harte Welkom.

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Meld u, via deze antwoordstrook, aan en lever het uiterlijk 3 februari 2022 in bij:

Petra Dam-Geers, Karel Doormanstraat 28

of

Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9 (de Rietgors)

Telefoonnummer: 06 29 39 97 36
SVP gepast betalen bij binnenkomst!

*** inleveren / aanmelden uiterlijk 3 februari 2022 ***
Heeft u problemen met vervoer om naar en van het Dorpshuis te komen?
De PLUSBUS biedt aangepast vervoer, van deur tot deur.
Bel 0167 54 11 38 minimaal één dag van te voren (maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 en 11:00 uur.

Volg ons op-

KBO-Dinteloord

januari 2022 – nr. 01

15

Volg ons op-

KBO-Dinteloord

januari 2022 – nr. 01

16

------------------------uiterlijk zondag 23 januari inleveren ----------------

TERUGKOMDAG ARDENNEN-REIS
Naam: …………………………………………………….

Lidnummer: 7100………….

Naam: …………………………………………………….

Lidnummer: 7100………….

Adres: …………………………………………………………………………………………….
Tel.nr.: ……………………… E-mailadres: ……………………………………………..
Ik/wij kom/komen op maandag 31 januari 2022 naar de presentatie over de Ardennen-reis in De Watertoren.
Ook niet-leden zijn – na aanmelding – welkom. Inleveren bij:

Petra Dam, Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9
Tel; 0629399736

Volg ons op-
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