
   
Liempde, 18-08-2022.                                                                                  
 
Geachte leden, 
De vakantie loopt weer ten einde, dus tijd om onze activiteiten weer te hervatten. 
Let op: het opgave adres is gewijzigd.  
 
Hier volgt het programma voor de maand september 2022.    
     
WOENSDAG 7 september: OPSTARTMIDDAG BIJ DOKK IN OIRSCHOT. 
Om 13.00 uur verzamelen bij de Vuurput met de fiets. Daarna vertrekken we naar de kegelbaan in 
Oirschot waar we gezellig enkele uurtjes gaan kegelen. We starten met een gratis kopje koffie/thee. 
Wanneer het vervoer voor U lastig is, laat het ons gerust weten, dan kunnen we dit regelen.  
Geef dit aan bij opgave. 
Eigen bijdrage is €5,00 te voldoen bij opgave. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. 
Opgave vóór 29 augustus bij Gerda van Oirschot, Akkerstraat 5, tel: 06-18358564  
 
VRIJDAG 9 september: Wandelen met Wiebo.  
Vertrek om 14.30 uur vanaf de Vuurput.  
Terug in Liempde nog een weekendborrel (eigen rekening) 
Opgave hiervoor is niet nodig. 
 
DONDERDAG 15 SEPTEMBER : FIETSTOCHT MET PICKNICK. 
Verzamelen bij de Vuurput, vertrek 9.30 uur.  
We gaan naar de ijsboerderij in Vught waar we worden ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. 
Daarna een rondleiding door het bedrijf, wat ongeveer 1,5 uur in beslag zal nemen. Hierna worden 
we getrakteerd op een zelfgemaakt ijsje. De kosten voor deze excursie bedraagt €250,00. 
Daarna fietsen we naar een  picknick plaats. Tijdens het vervolg van onze fietstocht komen we 
natuurlijk nog wel een terrasje tegen, consumpties voor eigen rekening. 
De verwachting is, dat we rond 16.30-17.00 uur weer in Liempde zijn. 
Eigen bijdrage is €10,00 voor rondleiding en picknick te voldoen bij opgave. 
Opgave vóór 6 september bij Gerda van Oirschot, Akkerstraat 5, tel: 06-18358564 
 
WOENSDAG 28 SEPTEMBER : KEEZEN  
Aanvang 19.30 uur in het Dienstencentrum.  
Graag 10 minuten eerder aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen beginnen.  
Opgave vóór 20 september bij Gerda van Oirschot, tel: 06-18358564 of via 
info@vrouwencontactliempde.nl 
 
IN MEMORIAM: 
Op 19 april is ons lid Mien Kastelijn overleden 
Op 7 juli is ons lid Corrie Braken overleden. 
 
Met vriendelijke groeten, het bestuur 
 
Secretariaat:            Cattestraat 3, 5298 CZ Liempde 
Telefoon:                  06-11731189 



   
Regiobank:               NL 31 RBRB 09 19 85 35 79. 
E-mail:                       info@vrouwencontactliempde.nl       
 

 
 


