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Nuenen 10 mei 2019
Beste Leden,

Dinsdag 14 mei: ZOMERREIS.
Met een volle bus naar Lier.
Vertrek Gerwen: 8.30 uur vanaf het heuvelplein.
Vertrek Nuenen: 8.45 uur vanaf Vincent van Goghplein.
Vergeet je legitimatie niet!
Hiervoor heb je al betaald.
Als je onverhoopt niet mee kunt, laat het dan zo vlug mogelijk
weten. We hebben een wachtlijst, dan kan iemand anders mee.
Dinsdag 11 juni: FIETSTOCHT.
We verzamelen om 9.15 uur en vertrekken om 9.30 uur vanaf de
kiosk in Nuenen richting Lierop. De eerste stop is voor koffie/thee
met wat lekkers. Natuurlijk laten we de beentjes tijdens de lunch
rusten en pikken we op de terug weg een terrasje. Dit voor €18.00
per persoon. Graag gepast betalen voor vertrek. Bij zeer slecht
weer wordt de fietstocht uitgesteld naar dinsdag 18 juni.
Bij twijfels kun je tussen 8.00 en 8.45 uur bellen naar Mieke Oosting
tel: 040-2836629 of Rianne Raaijmakers 040-2841173. Bij warm weer
is het aan te raden om wat extra drinken mee te nemen.
Zorg voor een goede fiets en eventueel een reparatiesetje. Ben je
gebonden aan een special dieet geef dit dan voor 4 juni door
aan Mieke of Rianne. Telefoonnummers zie hierboven.
Donderdag 27 juni: AFSLUITINGSMIDDAG/AVOND.
Het seizoen 2018/2019 zit er weer bijna op. Dit seizoen willen we
afsluiten met een gezellige barbecue bij De Schutsherd aan het
Lankveld 10 in Gerwen. Om 16.30 uur staat de koffie/thee klaar en
rond 17.30 uur is het vlees bruin en gaar.
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Kosten: €12.00.
Opgeven en betalen voor 10 juni: Door over te maken op
bankrekeningnr.: NL 49 RABO 0137429355. Met vermelding van
voor- en achternaam. Of een envelop met inhoud voorzien van
naam en adres af te geven bij één van de bestuursleden.
- Beppie van der Heijden, Parallelweg 4 Nuenen.
- Corrie Groenen, Keizershof 122 Nuenen
- Mieke Oosting, Berkenbos 2 Nuenen.
- Francien Donkers, Nieuwedijk 2 Gerwen
- Rianne Raaijmakers, Hool 15 Gerwen.
We hopen dat jullie met velen aanwezig zullen zijn om samen dit
seizoen af te sluiten.
Woensdag 28, donderdag 29 augustus : FIETSTOCHT naar Kevelaer.
Al vele jaren fietst er een clubje dames naar het bedevaart
plaatsje Kevelaer in Duitsland.
Een tocht van ongeveer 65 km. Ze overnachten in het Priesterhaus
in Kevelaer. Maximaal 30 dames.
De kosten incl. afsluitend diner bedraagt ongeveer €80,00. Nadere
informatie voor de deelnemers volgt nog. Je kunt je opgeven bij
Ans Habraken tijdens de afsluitingsmiddag of een mail sturen naar:
info@vvn-g. Graag voor 1 juli.
-OPROEP –OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEPHet bestuur is al volop met de voorbereidingen van 2019-2020
bezig.
Wij willen met “Wij Vrouwen Vieren” op 24 oktober een avond
organiseren door leden voor leden. (Een soort open podium).
Vandaar deze oproep. Wil jij die avond, alleen of met meerdere,
playbacken, zingen, dansen of wat dan ook. Geef dit door aan
één van de bestuursleden en dan gaan we er samen een
gezellige avond van maken.

Het bestuur.

VrouwenVereniging Nuenen - Gerwen

