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                                                                              Nuenen 2 januari 2023 

Beste Leden, 

 

Een nieuw jaar, 

nieuwe momenten, 

nieuwe lessen, 

nieuwe herinneringen, 

nieuwe uitdagingen, 

nieuwe mogelijkheden. 

 

                                    Wij wensen jullie allen een              

                                     GELUKKIG NIEUWJAAR. 

 

Donderdag 19 januari: ALGEMENE LEDENVERGADERING               

Na een geslaagde, open podium, avond in oktober 2019, voor 

leden, door leden willen we dit op deze avond weer organiseren.                         

Wil jij deze avond, alleen of met meerdere playbacken, zingen, 

dansen of wat dan ook. Het kan nog, geef dit dan door aan één 

van de bestuursleden.                                                                                

Locatie: D’n Heuvel.               

Aanvang: 19.30 uur.                                                                                  

-Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers.                                    

Agenda:                                                                                                               

-Opening door de voorzitter.                                                                       

-Mededelingen.                                                                                         

-Beknopt jaarverslag.(Als men het verslag wil inzien, kun je dit 

aanvragen bij Mieke Oosting).                                                                

-Financieel verslag, opgemaakt door de penningmeester Corrie 

Groenen.                                                                                                    

-Kasverslag door de kascommissie. Benoeming nieuw 

kascommissielid.                                                                                        

-Bestuursverkiezingen: Schriftelijk stemmen voor                

Annemarie Sanders. Aftredend en herkiesbaar zijn Beppie van der 

Heijden en Joke van Wessel.                                                                         

  



 

    

  

-Rondvraag.                                                                                              

-Huldiging leden.                                                                                             

-Pauze.                                                                                                                  

Na de  pauze gaan we genieten van talenten onder eigen leden. 

Dit belooft weer een gezellige avond te worden.                                                                                                       

-Loterij                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dinsdag 31 januari: LEZING Latesteyn.                                                        

Midden in het bos, aan de rand van Nuenen, staat in het groen 

verscholen de bungalow die een belangrijke functie vervult voor 

de Nuenenaren, het ‘Bijna Thuis Huis Latesteyn’. Een bosrijke plek 

waar, in de kostbare tijd die de bewoner nog rest, Nuenenaren de 

laatste zorg dragen voor elkaar.                                                                

Locatie: D’n Heuvel                                                                                     

Aanvang: 13.30 uur.                                                                                         

Dinsdag 14 februari: SPELLETJESMIDDAG.                                            

We gaan gezellig, hopelijk met velen, spelletjes spellen en of 

kaarten. Er worden voor verschillende spellen gezorgd maar heb 

jezelf een leuk spel, breng dat dan mee.                                            

Locatie: D’n Heuvel.                                                                  

Aanvang: 13.30 uur.    

Beide opgeven: bij binnenkomst Algemene Ledenvergadering op 

19 januari of mail naar rianneraaij@hotmail.com.                                                            

Kosten: Incl. koffie/thee €2.00 betalen voor aanvang van de 

bijeenkomst. 

Woensdag 8 maart: INTERNATIONALE VROUWENDAG.                    

Meer info in de volgende nieuwsbrief. 

Vrijdag 31 maart: TONEEL LIESHOUT.                                                     

Toneelvereniging De Vriendenkring speelt: CRISIS OP DE CAMPING.    

Opgeven en betalen: envelop met gepast geld € 7,25 met daarop 

voor- en achternaam afgeven tijdens de                            

Algemene Ledenvergadering op 19 januari of bij één van de 

bestuursleden.                                                                                    

Meer info in de volgende nieuwsbrief. 

 

Het bestuur. 
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