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Beste leden
Ledenbijeenkomst
De ledenbijeenkomst waar we samen met u in gesprek willen over onze vereniging vindt plaats op
woensdag 9 oktober om 14.00 uur. Samen met u willen we van gedachte wisselen over de toekomst
van onze vereniging. Een uitnodiging volgt eind september met het ledenblad.
“BEL CANTO – LUISTERCLUB”- AVOND. De laatste avond van het vierde seizoen is inmiddels
geweest. Het aantal deelnemers was erg laag. Woensdag 22 mei waren er slechts 5 deelnemers. Dit
moeten er minimaal 10 worden anders zijn we genoodzaakt te stoppen met deze activiteit Frank
Rommelaars, die deze activiteit voorbereid en uitvoert, steekt veel tijd in de voorbereiding en heeft
aangegeven te stoppen na 18 september indien er niet meer belangstelling is. Woensdag 18
september starten we met het vijfde seizoen Aanvang is 19.30 uur bij zaal Geraats. Nieuwe luisteraars
zijn altijd welkom en noodzakelijk om verder te gaan.
Middagreis 10 september
We vertrekken om 12.30 naar Nonke Buusjke en Biejdetant Schinveld voor o.a. een huifkartocht door
de Schinveldse bossen. De uitnodiging met programma ontvangt u begin augustus.
Fotocursus woensdag 25 september
Het gaat om een basiscursus dus voorkennis is niet noodzakelijk. Het is een middag van 3 à 4 uur en
we starten om 13.30. Eventueel en op verzoek uit te breiden naar 2 of 3 middagen .Een digitale
camera of smartphone is nodig. De cursus wordt verzorgd door Frans Daemen. Alle informatie kunt u
vinden in de flyer die u eind augustus met het ledenblad ontvangt. Interesse? Noteer dan alvast de
datum in de agenda.
Zondag 6 oktober IKL-wandeling.
Het is een educatieve natuur wandeling in en rond Grathem met uitleg door Kees van der Ham. We
starten om 13.30 uur. Duur is ongeveer 3 uur en afstand is 5 km. De wandeling staat open voor alle
inwoners van Grathem. Dus zegt het voort. Een flyer met alle bijzonderheden en hoe aan te melden
ontvangt u ook eind augustus met het ledenblad.
Herhaalde oproep
Doorgeven Mailadres. Het bestuur verzoekt u vriendelijk om indien u een e-mailadres heeft dit door te
geven aan bestuurslidlpg@seniorengrathem.nl. Wij kunnen u dan snel van informatie voorzien, de
nieuwsbrief ook digitaal te sturen enz. enz.
Rijbewijsverlenging

Rijbewijs verlenging vanaf 75 jaar wordt geadviseerd om hiermee te beginnen +/- 8 maanden
voordat het rijbewijs verloopt gezien de problematiek bij het CBR en indien nodig het rapport van de
oogarts mee te sturen bij aanvraag.
Z.O.Z.

KBO Limburg
De KBO Limburg heeft een nieuwe website. Hier kunt u ook het jaarverslag 2018 vinden. Bezoek ook
deze website eens www.kbolimburg.nl
Inloop café
Het inloop café in Meetingpoint de Nassaurie is iedere maandag en vrijdagmiddag geopend van 13.00
uur tot 17.00 uur. U kunt terecht om te biljarten maar ook om samen een kop koffie te drinken, een
tijdschrift te lezen of gewoon een praatje te maken in de foyer van de Nassaurie.
In de vakantieperiode is er geen inloop café.

Samen tafelen
Iedere 2 de woensdag van de maand kunt u deelnemen aan het samen tafelen. In de vorige
nieuwsbrief waren de data voor dit jaar opgenomen. Neem ook eens deel en ervaar hoe gezellig dit is.
Sport en Spel
Wandelen
Iedere woensdag om 19.00 uur kunt u mee gaan wandelen. Vertrek vanaf de markt.
Fietsen
Op dinsdagmiddag gaan we fietsen bij goed weer. We vertrekken vanaf de markt om 13.30 uur.
Onderweg houden we een koffiepauze. Van harte welkom om mee te gaan.
Jeu de boule
Is het u bekend dat op het Meidoornplein een “jeu-de-boule-baan” ligt. Deze is onlangs opgeknapt. Er
is een nieuwe toplaag aangebracht. Nu de spelers nog. Spreek eens af met elkaar en ga gezellig een
uurtje jeu de boulen of organiseer samen een competitie.
Dorpskwis
Onder het motto “Dae Grathem kintj” wordt er zaterdag 2 november een dorpskwis georganiseerd.
Deelnemen kan in teamverband bestaande uit minimaal 5 en maximaal 10 personen. Opgeven kan tot
19 oktober. De organisatie is bij de activiteitencommissie van Meetingpoint de Nassaurie. De leden die
e mail hebben hebben de informatie met opgaveformulier ontvangen. Hebt u interesse maar geen
e-mail, kunt u het opgaveformulier ook opvragen bij de secretaris tel: 0475-451934
Vakantie
De vakantie staat weer voor de deur. Ook wij als bestuur gaan er even tussenuit .De volgende
nieuwsbrief verschijnt waarschijnlijk pas eind september. Begin augustus ontvangt u wel de
uitnodiging voor de middagreis op 10 september, en eind augustus het ledenblad met de flyers voor
de foto cursus en de flyer voor de IKL-wandeling. De uitnodiging voor de ledenbijeenkomst komt eind
september naar u toe.

Het bestuur wenst u allemaal een mooie vakantieperiode.

Bezoek ook geregeld onze website www.seniorengrathem.nl

