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In deze NieuwsFLITS!:
vooraankondiging Zomerbijeenkomst
donderdagmiddag 26 april: Trefpuntlezing MOSKOU
herinnering Rabobank Clubkas Campagne

Mededeling Evenementencommissie:
VOORAANKONDIGING ZOMERBIJEENKOMST
Ook dit jaar wordt de zomerbijeenkomst weer op het vertrouwde adres van Restaurant “de Zwaan” in Borkel
gehouden.
Reserveer daarom nu al in uw agenda:
woensdagmiddag 25 juli voor de PVGE zomerbijeenkomst.
In de Nieuwsbrief die half juni uitkomt leest u hoe de inschrijving
plaats vindt en wat de kosten zijn. We kunnen u nu echter al
vertellen, dat het weer een leuke middag zal worden met muzikale
bijdrage van het nieuwe orkest van Sjaak Swinkels genaamd “de
Helaasheid”. Daarnaast kunt u zelf ook nog actief bewegen op de
jeu de boules-banen of aan de sjoelbak en uiteraard is er ook weer
aan het einde van de middag de trekking van de loterij. We sluiten
de middag af met een buffet of BBQ met keuze uit diverse
gerechten.
Let op: inschrijven en betalen kan pas na 14 juni 2018.

Mededeling Trefpunt:
donderdagmiddag 26 april: TREFPUNTLEZING MOSKOU
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Aleks Veldhoen neemt ons mee naar MOSKOU met een prachtige presentatie met beelden en muziek.
We verwelkomen u met een bakje koffie vanaf 13:30 uur.
De presentatie begint om 14:00 uur.
Na afloop van de presentatie kunt u nog gezellig napraten met een drankje.
De toegangsprijs is € 4,-.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. En heeft u nog buren/vrienden die u kennis wilt laten maken met de
PVGE? Neem ze mee!
De locatie van de bijeenkomst is het AD-gebouw aan de Koningin Julianalaan 12 in Waalre.
U bent van harte welkom!

Mededeling penningmeester:
HERINNERING RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
In de vorige NieuwsFLITS! hebben we u gewezen op deze actie van de Rabobank.
Bent u lid van de Rabobank De Kempen dan kunt u ons enorm helpen om onze kas te versterken door uw stem
uit te brengen op onze vereniging.
U kunt stemmen t/m maandag 30 april.
Een volledige uitleg staat op pagina 23 van de april nieuwsbrief.
Alvast onze dank!
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