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Van het bestuur 
De vakantieperiode loopt weer teneinde en het bestuur hoopt dat u een fijne vakantie heeft 
gehad. Het wordt tijd om elkaar weer te ontmoeten op onze maandelijkse bijeenkomsten. Wij 
zijn als bestuur klaar voor deze bijeenkomsten en hebben er zin in. Wij hopen dat u in groten 
getale zult deelnemen aan onze activiteiten. 
Het bestuur is inmiddels gestart met de eerste vergadering en is alweer bezig met het nieuwe 
jaarprogramma voor 2016. 
Op 10 september gaan we beginnen met een leuk en vrolijk programma te weten "De Wiener 
Melange", een operettegezelschap. Wij verheugen ons erop u daar te ontmoeten. Ook hopen 
wij u tegen te komen op de Dag van de Ouderen op vrijdag 2 oktober. Zie de ommezijde. 
 
Ledenadministratie 
Peter Bakker verhuist naar zijn geliefde Brabant. We wensen hem daar veel geluk toe. Samen 
met Peter zijn we erin geslaagd een nieuwe ledenadministrateur te vinden. André Agterberg zal 
vanaf nu de ledenadministratie gaan uitvoeren. Ook André wensen we veel succes toe met 
deze, voor onze vereniging, belangrijke taak. 
 
Van de wandelcommissie 
De eerstvolgende wandeling staat gepland voor 11 augustus. Er wordt dan in Woerden 
gewandeld door de weilanden om te eindigen bij de Boer In.   
 
Activiteitenagenda 

11 augustus Wandelen door de weilanden naar de Boer In.  
 

Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

27 augustus Zomerklaverjassen Parochiezaal 

8 september Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

9 september Dagtocht naar Veluwse zandsculpturen De reiscommissie 

10 september Wiener Melange De Dam 

 
Van de reiscommissie Kamerik/Woerden 
Op 9 september gaat onze dagtocht naar de Veluwse zandsculpturen. In de extra pagina vindt 
u de benodigde informatie. 
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