
 

 

 

 

 

 

Beste Vrouwen van Nu leden,                       Oirschot, juli 2021 
 

En ja, wat is het fijn om elkaar weer eens "gewoon" te kunnen ontmoeten,  
en ja, wat is het prettig om weer eens met elkaar te buurten.  

Het klinkt weer heerlijk ouderwets, Vrouwen van Nu onder elkaar! 
  
Fijn dat jullie hoe dan ook deze Corona tijd zijn door gekomen!  

 
Rustig aan gaan we als afdeling de activiteiten opstarten en het is voor het 

bestuur hartverwarmend om te zien hoe blij de leden zijn om elkaar weer eens te 
ontmoeten. 
 

1 juni is de wandelcommissie 
gestart met een mooie 

natuurwandeling bij de 
’s Heerenvijvers. 
Na afloop is er onder het genot van 

een kop koffie met een lekkere 
verse appelflap gezellig bijgepraat! 

 
Ook de handwerk- en gym club zijn in juni weer begonnen. Mocht je interesse 
hebben om je hierbij aan te sluiten neem dan contact op met, voor het 

handwerken: Annelies van Esch, tel. 572172. Voor de gymlessen: Ans van 
Gestel, tel. 574833. 

 
De volksdans groep gaat in september kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Het Vrouwen van Nu koor heeft mogelijkheden, als de corona maatregelen het 
toe laten, om na de vakantie weer te gaan starten met zingen.  

Noud Plasman wil het koor begeleiden. 
Het zou heel fijn zijn als ze nieuwe zangeressen mogen verwelkomen.  

Wil jij het koor versterken? Schroom niet, iedereen kan zingen, zingen doet 
leven!  
Voor opgave of info: Francine Olislagers 573479 / Jet van de Schoot 572328 

 
De jaarlijkse fietstocht samen met de ZLTO kan ook dit jaar niet door gaan.  

Fietsen is geen probleem, maar juist de gezellige koffie-momenten en een 
lekkere gezamenlijke lunch is op dit moment voor zoveel personen nog moeilijk 
te realiseren. 

 
Wel zijn we heel blij, dat we voor 7 september na overleg met de dames van de 

fietscommissie een mooie fietstocht kunnen aanbieden.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda!  
Tijd van vertrek en opgave mogelijkheid volgt in de nieuwsbrief van augustus, 

ook komt daarin een programma voor het najaar, op dit moment zijn nl. nog niet 
alle data bekend. We zijn er in samenwerking met de commissies volop mee 

bezig om u weer op een verantwoorde manier te laten samenkomen.  
 
 

 
 



Spelregels Bingo: 
 

45 getrokken nummers heeft u al van ons ontvangen en dus af kunnen strepen 
op uw kaarten.  
 

   
1. Er wordt door de voorzitter één voor één een bal getrokken waarop een 

cijfer staat.  
Deze volgende nummers maken we bekend via deze nieuwsbrief. 

2. Als u deze cijfers op een van de 2 bingokaarten heeft staan kunnen deze 

weggestreept worden.  
3. De 5 spelers die als eerste één volle bingokaart hebben zijn de winnaars 

van een cadeaubon van 10 euro. 
4. De nummers staan op volgorde van trekking, dus dat bepaald wanneer je 

winnaar bent. (als voorbeeld: u heeft uw kaart vol bij het 11e  nummertje 

in de rij dan moet dat nummer op uw kaart voorkomen. Heeft u de kaart 
vol bij het 12e nummer uit de rij dan moet dat nummer op uw kaart 

voorkomen enz.…. zo wordt de volgorde van winnende bingo bepaald ) 
5. Wanneer de kaart vol is mag u hem in gesloten envelop 

voorzien van uw naam en adres in de brievenbus doen bij Leny 

Groenendijk, De Korenaar 1.  
6. De Bingo stopt wanneer we vijf winnaars hebben. Wanneer dat is dat 

weten we niet, we zijn benieuwd na hoeveel nummers de bingo valt. 
Volgens de statistieken na het drieënzestigste nummer.  

 

Bingonummers ronde 3 
 

         
 
 
 

 
    
Bestuur Vrouwen van Nu Oirschot  
 

 

 

 

 

 


