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Nuenen 7 januari 2020
Beste Leden,
Wij wensen jullie het komende jaar
veel vreugde en zonneschijn.
Zodat je elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kunt zijn.
Dinsdag 14 januari: LEZING ANWB.
De wegenwacht Willie van der Heijden komt ons graag meer
vertellen.
-Wat doet de ANWB algemeen?
-Wat bij pech onderweg, auto/fiets?
Locatie: D’n Heuvel in Gerwen.
Aanvang: 13.30 uur.
Kosten: incl. koffie/thee €2.00 betalen op dinsdag 14 januari.
Opgeven: voor 13 januari door een mail te sturen naar
info@vvn-g.nl of telefonisch bij Beppie en Willie van der Heijden
Tel: 040-2836198 of 0622739322.
Donderdag 23 januari: ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Aanvang: 19.30 uur in “D n Heuvel”.
-Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers.
Agenda:
-Opening door de voorzitter.
-Mededelingen.
-Beknopt jaarverslag. (Als men het verslag wil, kun je dit
aanvragen bij Mieke Oosting).
-Financieel verslag, opgemaakt door de penningmeester Corrie
Groenen.
-Kasverslag door de kascommissie. Benoeming nieuw
kascommissielid.
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-Bestuursverkiezingen: Aftredend en niet herkiesbaar ivm het einde
van haar bestuursperiode, Anneke van der Dussen.
-Nieuwbestuurslid.
-Rondvraag.
-Huldiging leden.
Pauze.
Na de pauze verwelkomen we, benoemd tot Knoergoeie
Brabander, René Bastiaanse . Bekend is hij vooral geworden door
“De Wandeling”, het televisieprogramma van Omroep Brabant.
Kenmerkend voor René Bastiaanse is zeker zijn manier van
presenteren met anekdotes en humor.
Voor aanvang worden er lootjes verkocht.
Dinsdag 4 februari: KIENEN.
In het wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Donderdag 13 februari: BEZOEK “WAS-EN STRIJKMUSEUM”.
Deze middag brengen we een bezoek aan:
- collectie Wasschen & Strijken bestaat uit schilderijen, prenten en
gravures, beelden en een flink aantal ambachtelijk gemaakte
strijkbouten, talrijke antieke wasmeubels en mangelplanken.
Samen vormen ze het verhaal hoe wij leefden van 1600 tot nu.
- collectie Brabant Goedgemutst. Poffers en mutsen ,
zogenaamde ‘boerendracht’, zijn uit de tijd dat de moeders van
onze moeders nog kind waren. Stuk voor stuk vertellen ze een
levensverhaal.
Aanwezig: 13.15 uur.
Locatie: Stationstraat 39 5281 GA Boxtel.
Kosten: €10.00 per persoon. Incl. gids, koffie/thee en vlaai.
Met een museumkaart zijn de kosten €5,00. Deze dan op
13 februari meebrengen.
Opgeven en betalen: via opgave formulier.
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Woensdag 4 maart: INTERNATIONALE VROUWENDAG.
Honderden keren hebben ze met al hun instrumenten, kleding,
luidsprekers enz. een gedeelte van ons land afgestruind om
optredens te geven. Meteen flinke partij humor hebben ze al
duizenden mensen weten te vermaken. KWARTJESVOLK wil samen
met onze leden, de leden van de Nederwettense
Vrouwenvereniging en Scala uit Breugel een gezellig feestje
bouwen in het Vestzaktheater te Son.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Vestzaktheater kerkstraat 2 in Son.
Kosten: €6.00 per persoon, incl. consumptie.
Opgeven en betalen: via opgave formulier.
Vrijdag 27 maart: TONEELVOORSTELLING IN LIESHOUT.
Toneelvereniging De Vriendenkring speelt:
dE eRFENIS vAN tANTE bELLA .
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout.
Kosten: €6.50 per persoon, incl. consumptie.
Opgeven en betalen: via opgave formulier.

Contributie:
Voor de leden die geen automatische incasso hebben, is de
contributienota bijgevoegd,
Voor alle anderen wordt de contributie omstreeks 15 februari, van
uw rekening afgeschreven.
De contributie is gelijk gebleven op €25,00.

Bestuur VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen.
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