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Geplande evenementen
Boottocht

: 16 juni 2017

Gezinsdag

: 16 september

Poppodium

: 7 oktober

Mededelingen:
Bij het inschrijven zie je regelmatig dat een lid zich inschrijft samen met zijn of haar
partner. Met de mededeling dat het lid zelf niet meekomt. Daarom van ons de vraag: Als
jezelf voor een activiteit inschrijft, alleen die personen inschrijven die ook
daadwerkelijk aan een activiteit deelneemt. Alvast bedankt.

Cultuur snuiven
Met ruim 74 personen zijn we naar de Keukenhof geweest. We kunnen terugkijken op een
geslaagde dag. Met regen en zonneschijn. Foto’s van dit evenement zijn inmiddels op de site
gezet. Reactie’s op deze dag kunt u altijd kwijt in ons gastenboek.
Boottocht Maximakanaal
Al vroegtijdig hebben we een stop moeten zetten op de inschrijving van deze activiteit. Niet
omdat de tweede boot al vol zat, maar omdat restaurant “De Dungense brug” niet meer
mensen aankon voor de lunch, die aan de deelnemers wordt aangeboden. Zorg dus altijd
dat je je op tijd inschrijft voor een activiteit. Afmelden kan altijd nog. Voor diegene die zich
wel op tijd hebben aangemeld, zij krijgen de komende week het schema toegestuurd wat wij
op deze dag hanteren. Zorg in ieder geval dat je op tijd je eigen bijdrage hebt betaald.
Geen betaling binnen, geen uitnodiging!
geaccepteerd!

Contante betaling wordt niet

Gezinsdag
16 september a.s. houden we weer onze gezinsdag. Ditmaal hebben we gekozen voor het
dolfinarium in Hardewijk. Buiten de vele shows, afhankelijk van het weer, hebben we nog
iets speciaals in petto. We gaan namelijk ontbijten tussen de dolfijnen en walrussen. We
moeten wel iets eerder uit de veren, maar daar krijg je ook wat voor terug. Eigen bijdrage is
17,50 euro p.p. Zorg dat u zich op tijd hebt ingeschreven en betaald, dit i.v.m. vakanties die
gaan komen. Sluiting inschrijving 1 september.
Pop-podium
Op 7 oktober a.s. zal de eerste “pop-podium” gaan plaats vinden in café “D’n Brouwer” in
Maria-heide. Verschillende leden van onze vereniging, zullen tijdens deze avond, met hun
band, of solo, een muzikale avond gaan verzorgen. Het beloofd een groot spektakel/feest te
gaan worden. In de volgende nieuwsbrief zullen de muzikanten die we hebben vastgelegd
aan u worden voorgesteld. De consumpties die avond kunnen tegen een gereduceerde prijs
gekocht worden. Dus wat let je. Schrijf jezelf in. Rooster jezelf vrij. Zorg in ieder geval dat
je er bij bent. Ook leuk als ploegenuitje. Aanvang van dit spektakel/feest is 21.00 uur. Zaal
gaat open om 20.30 uur. Leeftijd 18 jaar en ouder. Eigen bijdrage 7,50 euro p.p. Hier
zitten wel 2 consumpties bij inbegrepen. Er zijn 400 entreebewijzen te verdelen.
Sluiting inschrijving 1 oktober

Advertentie zetten (Vraag en Aanbod)
Zoals iedereen weet heeft onze vereniging op de website ook een pagina waar u geheel
gratis een advertentie kunt plaatsen. Vooral nu de koude maanden voor de deur staan en
vele een kamer of zolder aan het opruimen zijn, en daar nog mooie spulletjes tegen komen
die ze willen verkopen of ruilen. Plaats deze dan op de advertentiepagina van onze site en
wie weet heb je geluk! Hoe gaat dat ook weer? Gewoon een berichtje naar onze vereniging
sturen met eventuele foto’s en gepaste tekst. Wij plaatsen deze dan op de site en wie weet!!
Agenda najaar:
16 september: Gezinsdag. 7 oktober: pop-podium. Eind november kerstmarkt
Maastricht, 26 november Sinterklaasfeest, 13 december Kerststukjes maken.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud.
Tot een volgende nieuwsbrief.

