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NIEUWSBRIEF 6 – juni 2022

Beste leden,
In juli verschijnt er geen ledenblad en ook geen nieuwsbrief.
We vragen u daarom deze nieuwsbrief goed te lezen en te bewaren.
KIENEN
In juli zal er geen kien middag plaatsvinden! De daaropvolgende datum 1 augustus wel!
Aanvang om 13.30 u in BMV La Rochelle. Voor een mooi prijzenpakket wordt gezorgd en de koffie of thee
is nog steeds gratis! Neem gerust een vriend of vriendin mee en geniet samen van deze gezellige middag.
ROOKMELDERS: Vanaf 1 juli moeten ze verplicht in iedere woning op elke verdieping hangen.
Ze kunnen het verschil betekenen tussen leven en dood. Kijk in uw nieuwsbrief van mei voor informatie.

De politie waarschuwt voor babbeltrucs van criminelen die beweren te komen controleren of je wel
rookmelders hebt hangen. Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op elke etage van je woning wettelijk
verplicht. Dat gegeven wordt gebruikt om een woning binnen te komen om vervolgens op zoek te gaan
naar geld en waardevolle spullen. Als er mensen aan de deur komen om op rookmelders te
contoleren, bel dan meteen 112 want dat is sowieso foute boel. Brandweer, politie of andere instanties
controleren namelijk niet.
Het is de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat er op elke verdieping van het huis een
rookmelder hangt. Ook wanneer je de woning aan iemand anders verhuurt. Doe je dit niet? Dan ben je
na een woningbrand strafrechtelijk vervolgbaar: je bent aansprakelijk voor de gevolgen.
Elke rookmelder is goed
De brandweer geeft aan dat elke rookmelder die je in Nederland koopt goedgekeurd is. Er is wel
verschil in kwaliteit maar, liever een goedkope dan helemaal geen rookmelder aldus de brandweer. En
mocht het zelf niet lukken om er een op te hangen, dan valt er hulp te regelen. Het rookmelderteam,
een vrijwilligersteam vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting die in heel Nederland rookmelders
kan ophangen kan u wellicht helpen. Kijk voor mee informatie over rookmelders, het rookmelderteam
en (brand) veiligheid op https://www.rookmelders.nl/
Wist u dat de Bibliotheek Roggel tegenwoordig Bibliocenter wordt genoemd en nog steeds open is
ook voor senioren?
Adres: Pastoor Hanraetsstraat 9 bereikbaar via de ingang van de school. Telefoon: +31 (0)882432000
E-mail: info@bibliocenter.nl
Bent u slecht ter been of heeft u een visuele beperking dan kan Bibliocenter u ook helpen met boeken
of luisterboeken. Neem contact op met tel.nr.088 – 243 2000.
Openingstijden:
maandag
08.30 - 17.00 uur - dinsdag
08.30 - 17.00 uur
woensdag
08.30 - 17.00 uur - donderdag
08.30 - 17.00 uur
vrijdag
08.30 - 17.00 uur - zaterdag en zondag gesloten

SPORT EN KOORREPETITIE IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
In de maanden juli en augustus worden normaliter geen sportlessen gegeven en ook geen koorrepetitie.
Wilt u weten op welke data de laatste les voor de vakantie is en wanneer weer wordt begonnen neem dan
even contact op met de contactpersonen van de groep sport of koor waaraan u deelneemt.

+

____________________________________________________________________
Aan de deelnemers aan de activiteiten in het 2e halfjaar 2022.
BIJDRAGEN voor de activiteiten in het 2e halfjaar 2022.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven: de betaling van de bijdrage voor de activiteiten
in het 2e halfjaar dient vóór 28 juli 2022 plaats te vinden op rekeningnummer NL82 RABO 0144
2176 94 ten name van Seniorenvereniging Roggel. U krijgt een contributienota thuis gestuurd.

Leden die wel een machtiging hebben afgegeven: de bijdrage wordt op 28 juli 2022 automatisch
afgeschreven van uw bankrekeningnummer.

De bijdragen voor de activiteiten in de tweede helft van 2022 zijn als volgt:
 De bijdrage voor Koersbal is € 36,00 voor het 2e halfjaar.
 De bijdragen voor de gymnastiek, yoga en buitensport zijn € 40,00 voor het 2e halfjaar.
 De bijdrage voor het zangkoor is € 40,00 voor het 2e halfjaar.

Mochten er in 2022 lessen uitvallen, dan worden die net als in 2021 achteraf verrekend.

Mocht er iets veranderen in uw deelname aan activiteiten, geef dat dan zo snel mogelijk
door aan de contactpersoon en aan de penningmeester Frans Relouw, tel. 0475-493916.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Frans Relouw, penningmeester.

SPECIALE ACTIVITEITEN IN AUGUSTUS, SEPTEMBER EN OKTOBER
We vragen u reeds nu de volgende data te reserveren op uw kalender: 30 augustus (uitstapje)
20 september(jubileumviering) en 18 oktober (Viering Dag voor de Ouderen).
We zijn bezig met de organisatie van deze activiteiten.
Nadere info volgt z.s.m.

