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VrouwenVereniging   Nuenen - Gerwen 
 

                                                                            Nuenen 1 februari 2023 

 

 

 

Beste Leden, 

 

 

 

De mooiste tijd van het jaar, 

Is tijd met elkaar. 

 

 

 

Dinsdag 7 februari: KIENEN. 

IN het Wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen. 

Aanvang: 20.00 uur 

Ook niet leden zijn van harte welkom. 

 

 

Dinsdag 14 februari: SPELLETJESMIDDAG. 

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

kaarten. Er worden voor verschillende spellen gezorgd maar heb 

jezelf een leuk spel, breng dat dan mee. 

Locatie: D’n Heuvel  Heuvel 11  in Gerwen. 

Aanvang: 13.30 uur. 

Heb jij je opgegeven dan zien we jou op dinsdag 14 februari. 

Heb jij je nog niet opgegeven het kan nog, geef het door aan één 

van de bestuursleden. 

Kosten: Incl. koffie/thee €2.—betalen voor aanvang. 

 

 

Dinsdag 7 maart: KIENEN. 

In het Wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen. 

Aanvang: 20.00 uur 

Ook niet leden zijn van harte welkom. 

 

 

 



 

 

  VrouwenVereniging   Nuenen - Gerwen 

 

 

 

Woensdag 8 maart: INTERNATIONALE VROUWENDAG. 

Samen met de Nederwettense Vrouwenvereniging en Scala uit 

Breugel organiseren we weer een gezellig avondje in het 

Dommelhuis te Son.  Voor ons treedt op, ´DèVèltOp”. 

“DèVèltOp” brengt een geheel Nederlandstalig programma met 

‘eigen teksten’. Het is altijd feest als “DèVèltOp” er is geweest.  

Aanvang: 20.00 uur. 

Locatie: Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. 

Kosten: €7.00 per persoon, incl. consumptie. 

Opgeven en betalen: door het bedrag in een envelop af te geven  

bij één van de bestuursleden. Dit voor 27 februari. Er zijn beperkt 

aantal plaatsen beschikbaar voor onze vereniging. 

 

 

Dinsdag 21 maart: WORKSHOP. 

Een workshop bij Kwekerij Jansen. 

Meer info in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

Vrijdag 31 maart: TONEELVOORSTELLING IN LIESHOUT. 

Dit jaar speelt toneelvereniging “De Vriendenkring”, de leuke 

klucht, “CRISIS OP DE CAMPING”. 

Aanvang: 20.00 uur. 

Locatie: Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout. 

Heb jij je opgegeven dan zien we jou op vrijdagavond 31 maart. 

 
 

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 verhoogd naar €30,00.  

 

 

 

 

Bestuur VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen. 


