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Mededeling vanuit het bestuur: 

 

-Tijdens onze bestuursvergadering van 13 september j.l.

werden wij aangenaam verrast door een delegatie van de

Dorpsraad. Men kwam ons alsnog feliciteren met ons 50

jarig bestaan en bedankte ons voor de goede

samenwerking in het verleden en de hoop is

uitgesproken dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. 

Wij bedanken de Dorpsraad voor deze leuke geste en

mooie kaart/enveloppe met inhoud. We gaan er een goede

bestemming voor zoeken.

                                                                               -

Wij vragen de leden om melding te doen bij het

secretariaat of bij Jeanne van Heertum (tel: 06-

46143956) in geval van  25, 40, 50, 60, 65 jaar

getrouwd zijn. 

-We willen ook graag bericht als er leden ziek zijn of in

het ziekenhuis verblijven. Langs gaan doen we indien

mogelijk en gewenst. We willen zieken sowieso aandacht

geven.  S.v.p. doorgeven aan onze ziekenbezoeksters Ans

van Gaalen (073-5476949), of aan Jeanne van Heertum.

-Ook in geval van overlijden graag zo snel mogelijk

laten weten.

 GEPLANDE
ACTIVITEITEN 2022.

MEDEDELINGEN VANUIT
HET BESTUUR.

 PUZZEL

MUTATIES LEDEN EN
OVERIGE ACTIVITEITEN

I N  D I T  N U M M E R

 Geplande activiteiten 

10 oktober Volksfeest Wijbosch in de Schakel. (zie bijgevoegde uitnodiging)

Start kaartavonden vanaf dinsdag 1 november.

Vrijdag 18 november diner met leden, meer info volgt bij de nieuwsbrief van oktober.

Dinsdag 20 december kerstviering in de Schakel.

De volgende activiteiten kunt u bijschrijven in uw agenda:

  

 Samengesteld in de bestuursvergadering van 13 september
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Mutaties en ledennieuws
van onze ledenadministratie

 -Nieuwe leden: Jan van Alphen, Gerard Buenen en Anton Hellings. Welkom!

Overige activiteiten: 

9x Toneelstuk "onder één kap" in oktober en november in 't Spectrum.

21 november verkeersmarkt in 't Spectrum.

Voor meer informatie over deze activiteiten verwijzen we naar de locale media.  


