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Nuenen 1 oktober 2018
Beste Leden,

Na een smaakvolle openingsbijeenkomst en een stevige
wandeling staan er weer leuke activiteiten op het programma.
Donderdag 11 oktober: EXCURSIE politiehondentraining.
Voor degene die zich hebben opgegeven.
Aanvang: 13.30 uur.
Locatie: Spierkesweg 13
5491 RJ ST Oedenrode.
Donderdag 25 oktober: Wij Vrouwen Vieren.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: D’n Heuvel in Gerwen.
We beginnen met een korte overweging verzorgd door Marieke
Feuth , onze pastoraal werker, en het koor van de
VrouwenVereniging.
Na een kopje koffie/ thee gaan we feesten. Want wij vrouwen
vieren dat de vereniging 85 jaar bestaat. Dus gaan de handen in
de lucht samen met de Dutch Show Company. Voor degene die
een droge keel krijgt, in de tweede pauze wordt er een glaasje
geschonken.
Dit belooft weer een gezellige avond te worden.
Voor aanvang worden er lootjes verkocht.
Dinsdag 6 november: Kienen.
In het wijkcentrum Scarabee Mantelweeuwlaan10.
Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
VrouwenVereniging Nuenen - Gerwen

Dinsdag 13 november: Lezing valpreventie.
Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk maar ook
geestelijk. Vaak zijn we bang opnieuw te vallen. Die angst zorgt
ervoor dat we bepaalde situaties of activiteiten mijden. Niet meer
naar de kaartclub of bijeenkomsten van de Vrouwen Vereniging.
Vaak leidt dat tot eenzaamheid en slechtere conditie.
Dus kom en luister.
Locatie: D’n Heuvel in Gerwen.
Aanvang: 13.30 uur.
Opgeven: voor de bijeenkomst Wij Vrouwen Vieren of telefonisch
bij Ans Habraken Tel. 040-2831518 of 0639343203.
Kosten: €2.00, betalen op 13 november.
Opgeven voor een activiteit kan ook via info@vvn-g.nl.
Donderdag 29 november: Kerstreis.
Dit jaar weer een kerstreis, een kerstreis naar de kerstmarkt Centro
in Oberhausen. Centro is Europa’s grootste shopping en
vrijetijdscentrum. Daar vindt jaarlijks een kerstmarkt plaats met
maar liefst 150 houten hutjes met kerstartikelen!
PROGRAMMA:
08.30 uur vertrek Gerwen vanaf het Heuvelplein.
08.45 uur vertrek Nuenen vanaf het Vincent van Goghplein.
10.00 uur koffie/thee met vlaai in Velden.
11.45 uur aankomst Centro.
17.00 uur vertrek Oberhausen.
18.15 uur diner restaurant in Someren-Eind.
21.00 uur terug in Nuenen.
21.15 uur terug in Gerwen.
Kosten: €45,00
Opgeven en betalen: €45.00 overmaken, op
bankrekeningnr: NL 49 RABO 0137429355. Met vermelding van
voor-en achternaam. Helaas, vol is vol.
Zorg voor een geldig I.D. of paspoort.

Het Bestuur.
VrouwenVereniging Nuenen - Gerwen
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