
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste Vrouwen van Nu leden,                       Oirschot, juni 2021 
 

Heel voorzichtig gaat het de goede kant op met de Covid 19 pandemie.  

Heel voorzichtig hebben wij als bestuur vandaag in onze vergadering gesproken 
over mogelijkheden in het najaar, daar volgende maand in de nieuwsbrief meer 
over als de berichten positief blijven en Mark Rutte niet aan de noodrem hoeft te 

trekken.  
 

Wel heeft de wandelcommissie lang genoeg stil gezeten en wil graag met jullie 
op pad: 
 

Dinsdag 1 juni wandeling 
Na een lange tijd van Corona willen wij “de wandelcommissie” 

graag de stap maken om met u een mooie voorjaars 
wandeling te maken, natuurlijk met in acht neming van de 
corona regels die op dat moment gelden. De wandeling zal 

ongeveer 5 km zijn. 
 

Datum:    dinsdag 1 juni 
Tijd:    10 uur 
Bijeenkomst: Clubhuis Gilde St. Bastiaan, Wintelresedijk 1A 

(hoek Kempenweg) 
Opgave:    via onderstaand strookje  

Kosten:    € 2,50 voor koffie met iets lekkers. Betalen bij opgave. 
Aanmelden bij Luus Verhagen, Moerevelt 12 via opgave strookje of per telefoon 
0499 571498 

  
Bedankje 

Via deze weg willen wij graag propagandiste Riet Kemps bedanken voor het jaren 
lang bezorgen van de nieuwsbrief bij haar in de buurt. Hoeveel jaren zij dit heeft 
gedaan weet ze zelf niet meer, maar al heel lang. 

Helaas laat het haar gezondheid niet meer toe om deze taak nog langer op zich 
te nemen.  

 
Riet, hartelijk dank, we wensen je het allerbeste! 

 
De leden van de groep van Riet zijn ingedeeld bij de groep van 
Tonny van Zelst-Westland. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ik geef me op voor: Naam:           ……………………………………………………….  

wandeling     Adres:           ……………………………………………………… 

1 juni        Telefoon:      ……………………………………………… 

    

Opgave voor 29 mei, Kosten: € 2,50,  betalen bij opgave. 

 



 
Spelregels Bingo: 
 

Afgelopen maand hebben jullie 2 bingo kaarten ontvangen. Hiermee kunt u 
meespelen in de Bingo op afstand. 

De eerste 20 getrokken nummers heeft u al van ons ontvangen en dus afkunnen 
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 cijfer op een van de 2 bingokaarten heeft staan kunnen deze 

weggestreept worden.  

3. De 5 spelers die als eerste een 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 2 
 

 

 
Bestuur Vrouwen van Nu Oirschot 
 

 

 

 

 

 


