Nieuwsbrief
Inloopochtend gesaboteerd
maar niet ontploft!!!!
Leeuwen in Verbinding heeft in de
persoon van mevr. Ria Maas van Wijk
de stekker uit de inloopwoensdagochtend
getrokken. Zij heeft, samen met alle
bestuursleden van onze vereniging,
ervoor gezorgd dat er de afgelopen jaren iedere woensdagochtend gelegenheid was om een bakkie koffie te drinken, de
krant te lezen en een praatje te maken. Omdat we de bijdrage
van de inloopochtend gelijk wilden stellen met alle andere
regelingen, ontstond er onvrede. Op het verzoek van het bestuur
om hierover in overleg te gaan en misverstanden en
onduidelijkheden uit de wereld te ruimen, werd door Mevr. Maas
negatief gereageerd. In plaats daarvan kregen wij de mededeling
dat de inloop elders werd voortgezet. De gezamenlijk
georganiseerde inloopochtend is hiermee ten einde maar de
seniorenvereniging gaat gewoon verder met het organiseren van
de inloopochtend.
In juni, juli en augustus hebben we vakantie maar in september
gaan we weer van start. Op woensdag 4 sept staat de deur om
10 uur weer open voor iedereen die sociale contacten wil leggen
en die een kopje koffie wil drinken in gezelschap van anderen.
Ook een praatje en wellicht een speciale activiteit behoort tot de
mogelijkheden. Over het hoe en wat zullen wij iedereen in
augustus informeren.
Het doel om iedere inwoner in Beneden-Leeuwen een plek te
bieden voor sociale contacten en om een kopje koffie te drinken,
blijft een belangrijk aandachtspunt van onze vereniging. We gaan
aan de slag om dat ook te realiseren zonder de inbreng van
Leeuwen in Verbinding, zonder mevr. Ria Maas van Wijk.

Nieuwsbrief
Dagreis Amersfoort: tussen Heuvelrug en Eemland!

De bus zit bijna vol!!!

Reageer snel,
wie het eerst belt kan misschien nog mee!!
Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen organiseert ook dit jaar
haar eendaagse touringcarreis en wel op woensdag 26 juni.
Per luxe bus rijdt u naar het historische hart van Amersfoort, met een
gezellig oud stedelijk centrum met prachtige bouwwerken uit die tijd,
maar ook moderne bouwkunst is er te zien.
U drinkt koffie met gebak, maakt een rondvaart door de grachten van
deze mooie stad. Nadat u weer voet aan wal hebt gezet, staat er een
uitgebreide lunch voor u klaar. Na de lunch neemt de reisgids u mee in
een twee uur durende rondrit, langs tal van historische plaatsen in de
omgeving van de stad, waaronder slot Zeist en Paleis Soestdijk. Op de
terugweg wordt u een diner aangeboden. De prijs bedraagt € 67,00.
Opgeven en uitgebreide informatie bij: Riet Maas, tel: 592135

OPEN EETTAFEL
Iedere 2de woensdag van
de maand van 11.45 uur tot 13.00 uur.
Dus 10 juli, 14 aug en 11 sept!!!
Een kop soep, een hoofdgerecht
en een nagerecht voor € 7,50 p.p.

U kunt een goed verzorgde maaltijd gebruiken,
lekker bijpraten en nieuwtjes uitwisselen en
misschien een beetje zorgen voor elkaar.
Opgeven bij Willie Zondervan:
willie.zondervan@gmail.com

Nieuwsbrief
We zijn weer aan het fietsen. Wie fietst er mee?
Deze oproep stond in Ons Buukske. Afgelopen weken
stond steeds een behoorlijke groep fietsers klaar om met
knooppuntenroutekaartjes een tochtje te maken in onze
prachtige omgeving. Opletten en veiligheid blijven een
belangrijk onderwerp. Ondanks toch wel pittige
problemen, kunnen we stellen dat fietsen een activiteit
blijft die door velen wordt uitgeoefend.
Iedereen is welkom om iedere woensdagmiddag bij
Ons Huukske te verzamelen om 13.30 uur.
Let wel: iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf.
Dus wees voorzichtig, let goed op en kijk goed uit.

Op dit moment hebben we ongeveer 6 personen die zich hebben
aangemeld om te gaan bridgen. Dat is helaas te weinig om te
kunnen starten. Daarom deze herhaalde oproep.

Kun je bridgen of wil je bridgen leren?
Geef je dan op via keesdehaas@kpnmail.nl

Nieuwsbrief
Opgeven voor de reanimatiecursus kan nog steeds. Er
zijn reeds 9 aanmeldingen
en dat is voldoende om een
cursus te starten. Dit is ook
een mooie gelegenheid om
de vaardigheid van reanimeren
te herhalen. Geef je op via
keesdehaas@kpnmail.nl
De cursusochtend/avond/middag
vindt plaats in sept/okt.
Alle aanmelders worden
t.z.t. geïnformeerd.

Attentie!!!! Attentie!!!!Attentie!!!!
Veranderde openingstijden van
Ons Huukske.
Vanaf 3 juni tot en met 30 augustus zijn we
iedere ma-di-wo-do en vr. open
vanaf 13.30 uur.
We gaan om 14.00 uur dicht
als er geen bezoekers zijn.
In Ons Buukske stond een niet volledig bankrekeningnummer.
Het volledige nummer is:

RaboBank IBAN rek.nr. NL95RABO 0105812153

