
   
Liempde, 22 maart 2023. 
 
Geachte leden, 
 
Hier volgt het programma voor de maand april 2023. 
 
Let op:  wijziging in het opgaveadres.                                                                        

 
WOENSDAG 5 APRIL: KIENEN MET JACKPOT.  Laatste keer voor de vakantie. Ieder lid mag 
een introducee meebrengen. 
Aanvang 19.30 uur in het Dienstencentrum. Kienkaart € 10,00, jackpotkaart € 3,00. 
Graag met gepast geld betalen (Bij te weinig opgaves kan het kienen komen te vervallen). 
Opgave vóór 30 maart  (ook voor de introducee) bij Gerda van Oirschot, Akkerstraat 5, tel. 
06-18358564 of via info@vrouwencontactliempde.nl. 
 
DINSDAG 11 APRIL: FIETSTOCHT NAAR D’n BUFF. Excursie naar de waterbuffelboerderij in 
Boxtel.  
Vertrek om 13.30 uur vanaf de Vuurput met de fiets. Met eigen auto kan ook. Dit graag  
doorgeven bij opgave. We zijn rond 17.00 uur weer terug in Liempde. 
 De eigen bijdrage in de kosten is € 7,50. Bij opgave voldoen, bij voorkeur per bank, met 
vermelding van voor- en achternaam en activiteit. 
Opgave vóór 1 april bij Gerda van Oirschot, Akkerstraat 5,  tel. 06-18358564 of via 
info@vrouwencontactliempde.nl. 
 
WOENSDAG 19 APRIL: KEEZEN met prijsuitreiking. Laatste keer voor de vakantie. 
Aanvang 19.30 uur in het Dienstencentrum. 
Graag 10 minuten eerder aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen beginnen. 
Opgave vóór  12 april bij Gerda van Oirschot, tel.06-18358564 of via 
info@vrouwencontactliempde.nl. 
 
Tijdens de jaarvergadering wordt aan de leden instemming tot wijziging van de statuten 
gevraagd. Deze statutenwijziging is verplicht volgens de  Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersoon (WBTR). De wijziging betreft regels over het besturen van verenigingen en 
verbetering persoonlijke aansprakelijkheid bestuursleden.  
Wil je het concept van de gewijzigde statuten van tevoren inzien dan is dat mogelijk vanaf 24 
maart bij Willy van de Wiel, Hamsestraat 8. Graag van tevoren bellen op 06-30847233. 
 
 
Met vriendelijke groeten, het bestuur. 
 
Secretariaat: Cattestraat 3, 5298 CZ Liempde, tel. 0411-632421. 
Regiobank   : NL31 RBRB 0919 8535 79. E-mail: info@vrouwencontactliempde.nl. 
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