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Geplande evenementen
Sinterklaasfeest: 26 november
Kerstmarkt Maastricht: 8 december
Kerststukjes maken: 13 december
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.
Gezinsdag
Met een bus vol gezinnen naar dolfinarium geweest. Vroeg uit de veren, om een ontbijt mee
te maken tussen de dolfijnen en zeeleeuwen in. Ontzettend leuke ervaring. Het weer was
helaas wat miezerig. Maar dat kon de pret niet drukken. Kunnen terugkijken op een
geslaagde gezinsdag
Pop-podium
Gaat helaas niet door vanwege de tegenvallende inschrijvingen. Maar we laten ons niet
zomaar uit de weg slaan en gaan nu kijken wanneer we weer een geschikte datum kunnen
vinden. Hopelijk met dezelfde artiesten. We houden jullie op de hoogte.
Sinterklaasfeest
Vanaf dit moment kun je inschrijven voor het grote sinterklaasfeest van onze vereniging.
Vergeet niet de kleurplaat in te leveren bij Monica Fabel. Gedichtjes zijn ook welkom. Er zijn
leuke prijsjes mee te winnen. Klik hier

Kerstmarkt Maastricht.
Op 8 december organiseert onze vereniging voorlopig de laatste kerstmarkt. Wordt weer tijd
voor iets nieuws. Deze keer gaan we naar Maastricht. Rondom het Vrijthof is een grote
schaatsbaan aangelegd. Voor de kinderen is ook volop vertier. Dus wat let je en ga met ons
mee. Eigen bijdrage zal 5 euro p.p. bedragen. Klik hier
Kerststukjes maken
Niet weg te denken uit onze agenda is onze crea-avond. Elk jaar bezoeken tussen de 60 en
75 personen deze avond. Waar volop gelachen wordt. Waar het kerststuk van het jaar
gemaakt wordt. Waar je onder het genot van een drankje erachter komt dat je meer in huis
hebt dan jezelf kon denken. Doe ook mee en maak hier je meesterstuk. Ieder lid met
gezinsleden boven de 16 jaar zijn hierbij uitgenodigd. Of 1 lid met een introduce. Eigen
bijdrage voor dit alles is 5 euro p.p. Op de avond te voldoen. Klik hier

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!!
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