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Beste leden,
Onderstaande weer informatie die van belang is
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. De
uitnodiging treft u ook aan bij het ledenblad. Wij hopen op een grote opkomst.
Beleefbeurs Venray

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 opent de Evenementenhal Venray opnieuw haar deuren voor de
meest veelzijdige 50-plus beurs. Tijdens deze twee dagen is er van alles te zien en te beleven voor de actieve
vijftigplusser. Ook de KBO is van de partij, samen met nog heel veel andere interessante exposanten.
Leden van KBO Limburg hebben op vertoon van de ledenpas, samen met één introducee, gratis toegang.
Openingstijden BeleefPlus Venray Vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
Adres: Evenementenhal Venray, De Voorde 30, 5807 EZ Oostrum (Venray) Kijk voor het actuele deelnemersveld en
het volledige programma op www.beleefplus.nl
Orgaandonatie
Maandag 21 oktober informatieavond over orgaandonatie in samenwerking met ZijActief Grathem.
De avond begint om 19.30 uur in Meetingpoint de Nassaurie. Linda van Doremalen zal deze avond verzorgen. Zij zal
iets vertellen over de donatieprocedure, transplantatie en de nieuwe donorwet die in juli 2020 ingaat. Zie ook onze
website voor meer informatie .www.seniorengrathem.nl
BEL CANTO – LUISTERCLUB”- AVOND.
Woensdag 18 september zijn we gestart met het vijfde seizoen bij zaal Geraats. Aanwezig waren 8 deelnemers
Woensdag 20 november is de volgende Bel Canto luisterclubavond om 19.30 uur in zaal Geraats. Leden en niet
leden zijn welkom. Indien er niet meer belangstellende zijn die gaan deelnemen zal dat de laatste avond zijn en stopt
het helaas.
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. Iedereen is welkom ook niet leden. Wel opgeven graag voor 1 oktober bij Ludo Lamkin. De uitnodiging met
opgavestrook hebt u in augustus bij het ledenblad ontvangen.
Dorpsquiz.
Zaterdag 2 november is de eerste dorpsquiz. Zijn er leden die een team samen willen vormen vanuit de
seniorenvereniging neem dan contact op met Niek Huigsloot secretaris@seniorengrathem.nl
Minimaal 5 deelnemers per team. Maximaal 10. De kwis bestaat uit doe, puzzel en weetvragen.
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.
Adreswijziging
Indien u verhuist bent graag uw nieuwe adres doorgeven zodat wij ook de informatie op het juiste adres bezorgen.
Doorgeven graag aan Niek Huigsloot bij voorkeur via de mail op secretaris@seniorengrathem.nl

