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Activiteiten 
Na de versoepeling van de corona-maatregelen in juli zijn we gestart met een aantal bewegings-
activiteiten:  

• maandag  
yoga (van 10.00 tot 11.00 uur)  
Senaman Tua (van 19.00 tot 20.00 uur) 

• dinsdag  
yoga (van 10.30 tot 11.30 uur) 
gezellig samenzijn vanaf 13.30 uur; vrije inloop 

• dinsdag  
jeu de boules op de baan achter de sporthal (van 13.30 tot 15.30 uur 

• woensdag  
MBvO, gym (van 10.45 tot 11.45) 

• Op donderdag koersbal (van 9.30 uur tot 11.30 uur) 

• Op vrijdag countryline dance (van 9.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur) 
 
Wilt u ook deelnemen aan deze activiteiten? Met uitzondering van de yogagroep op dinsdag zijn 
er nog plaatsen vrij. Kom gerust en geheel vrijblijvend eens kijken.  
Wel graag even aanmelden bij Karel Hendrikx, tel 594373. 
Bij alle activiteiten worden de coronamaatregelen in acht genomen.  
Helaas is het niet mogelijk, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, om te beginnen met de 
andere vaste activiteiten.  
 
Harry Kerkhofs Mode Thuis 
Donderdag 17 september komt Harry Kerkhofs Mode Thuis met de najaarscollectie naar Neer. 
Men is volledig op de RIVM-regels uitgerust, zodat u veilig kunt “winkelen”.   
Er worden alleen verkopen gehouden en geen shows, om de 1,5 meter te kunnen garanderen. 
U bent vanaf 14.00 uur welkom in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker.  
Bij gezondheidsklachten blijft u thuis! 
 

H. Mis 
De H. Missen voor onze levende en overleden leden op de eerste woensdag van de maand vinden 
plaats om 9.00 uur in de parochiekerk.  
 
Ledenadministratie 
Voor een goed contact met onze leden en de bezorging van het ledenmagazine is het nodig dat wij 
beschikken over de correcte adresgegevens. Geef wijzigingen altijd tijdig door aan het 
secretariaat! Denk niet: ze weten het toch wel. 
Heeft u uw emailadres al doorgegeven? Stuur even een mailtje naar het secretariaat. 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
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