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Nuenen 20 augustus 2019
Beste Leden,
Donderdag 5 september: WANDELTOCHT.
We verzamelen om 13.15 uur bij, voorheen Budget Badkamers op
de Wolvendijk 23. Om 13.30 uur gaan we aan de wandel.
Bij terugkomst drinken we samen koffie of thee.
Opgeven: Bij Anneke van der Dussen, 040-2835827 of 0630700020
of bij Francien 0638167104.
Maandag 9 en dinsdag 17 september: EXCURSIE.
We gaan een kijkje nemen bij een champignonkwekerij. Daar
krijgen we een rondleiding en vertellen ze ons alles over het telen
van champignons. En genieten we die avond van een gerecht
met lekkere champignons.
Locatie: Beeksedijk 10 5421 XC Gemert.
Aanvang: 10.00 uur ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.
Kosten: €5.-Opgeven en betalen: Voor 1 september, in een envelop met
gewenste datum, bij een van de bestuursleden.
Woensdag 11 september:
-18.15 uur eerste repetitie van het koor.
Woensdag 18 september:
-19.45 uur eerste bijeenkomst volksdansgroep.
Donderdag 26 september: OPENINGSBIJEENKOMST.
Locatie: gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen.
Aanvang: 19.30 uur.
Programma:
-Bij binnenkomst worden er lootjes verkocht.
-Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.
-Opening door de voorzitter.
-Mededelingen en doornemen van het programmaboekje
(aub meebrengen).
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-Deze avond treedt voor ons op Marlon Kicken; Marlon Kicken is
een unieke verschijning. Een zeldzaam gouden combinatie: 40+,
lange dreadlocks, pratend met een zachte ‘g’ en hilarisch. Hij ziet
eruit als Bob Marley, maar is een rasechte Brabander.
Dit wordt vast en zeker een gezellige avond.
Dinsdag 1oktober: KIENEN.
In het wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden zijn welkom.
Donderdag 10 oktober: WORKSHOP.
Heb je nog een kale muur of schutting? Kom dan naar de
workshop bij kwekerij Jansen. We maken een hangzak met
bloeiende viooltjes. Deze vrolijkt de wand meteen op.
Locatie: kwekerij Jansen Boord 14 5674 ND Nuenen.
Aanvang: 19.30 uur.
Kosten: €12.50.
Opgeven en betalen: voor de openingsbijeenkomst.
Donderdag 24 oktober: WIJ VROUWEN VIEREN.
Een avond voor leden, door leden.( Een soort open podium).
Wil jij die avond, alleen of met meerdere playbacken, zingen,
dansen of wat dan ook. Geef dit voor 10 september door aan één
van de bestuursleden. Dan kunnen wij beginnen met de
voorbereidingen.
Donderdag 31oktober: BEZOEK MARCIENNE.
We brengen dit jaar weer een bezoek aan Marcienne Collection
in Duitsland. Na ontvangst met koffie/thee en een stuk gebak
presenteren zij de kerst Marcienne collectie. Daarna gaan we
gezellig winkelen in hun boutique. Voor vertrek staat er weer
koffie/thee en een broodje klaar.
Vertrek: 9.00 uur Gerwen, 9.15 uur Nuenen.
Kosten: €10.00 .
Opgeven en betalen: voor de openingsbijeenkomst.
Opgeven voor een activiteit kan ook via info@vvn-g.nl
Het Bestuur.
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