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Nuenen 27 juli 2020
Beste Leden,
Het nieuwe seizoen gaat weer bijna van start, maar wel
anders dan anders en rekening houdend met de regels van het
rivm.
Voor nu alvast een nieuwsbrief. Het “programmaboekje”, valt
binnenkort bi j u op de mat.
Woensdag 19 en donderdag 20 augustus: FIETSTOCHT.
De fietstocht naar Kevelaer gaat dit jaar, ivm met nog te veel
corona regeltjes in het Priesterhaus, helaas niet door.
Woensdag 19 en donderdag 20 augustus: OPENINGSBIJEENKOMST.
Wat hebben we elkaar al geruime tijd niet gezien.
Daarom wordt het tijd voor een gezellig samen zijn onder het
genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers.
Locatie: De schutsherd aan het Lankveld 10 in Gerwen.
Poort open: vanaf 14.00 uur. Bij binnenkomst kun je lootjes kopen
en ontvang je 2 consumptiebonnen. Rond 16.30 uur staat er een
kar gereed om ons te voorzien van friet en snacks. Om18.00 uur
sluiten we af met een toetje en een loterij.
Opgeven en betalen: voor 10 augustus door €5.00 en het
ingevulde strookje met daarop uw voorkeur, af te geven bij één
van de bestuursleden.
- Ans Habraken, Boord 19a Nuenen.
- Beppie van der Heijden, Parallelweg 4 Nuenen.
- Corrie Groenen, Keizershof 122 Nuenen.
- Francien Donkers, Alvershool 3a Gerwen.
- Joke van Wessel, Schietbergen 13 Nuenen.
- Mieke Oosting, Berkenbos 2 Nuenen
- Rianne Raaijmakers, Hool 15 gerwen.
Wij hopen jullie te zien op
woensdag 19 of donderdag 20 augustus.
Graag tot dan.
Het Bestuur.
VrouwenVereniging Nuenen - Gerwen
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