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#23
30 januari 2020

In deze NieuwsFLITS!:
Herinnering bijeenkomst "Vooruitblik Reizen"
Datum K&C excursie naar Brussel (Pieter Bruegel de Oude)
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mededeling reiscommissie

U kunt zich nog aanmelden voor de bijeenkomst
Vooruitblik Reizen
op donderdag 6 februari 14.00 uur (zaal open 13.30)
in de Pracht (De Pracht 2, 5583 CW Waalre).
EMA Reizen presenteert dan de reizen van 2020:
Duitsland - Thüringer Wald - Schmalkalden
03 t/m 10 mei
aanmelden reis tot 10 maart
Frankrijk - Vallei van de Loire
24 t/m 28 augustus
aanmelden reis tot 30 april
Nederland - Twente - Ootmarsum (Super Senioren reis)
28 sept t/m 2 okt
aanmelden reis tot 01 juni
Deze 5- daagse reis in eigen land is bedoeld voor mensen die gebaat zijn
bij een rustig tempo. Er kunnen maximaal 35 personen met de reis mee.
Deze reis is alleen bedoeld voor onze eigen (gast) leden.
Aanmelden voor de bijeenkomst:
Truus van de Vorstenbosch 040 2215140 of per e-mail: reizen@pvge-awv.nl
Let op tijdig aanmelden!
U krijgt als lid van de afdeling Aalst/Waalre en Valkenswaard tot 15 februari
voorrang bij de aanmelding voor onze buitenlandse reizen. Na 15 februari
kunnen ook de leden van andere PVGE afdelingen zich aanmelden. Vanaf 15
februari is de inschrijving in volgorde van aanmelding.
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mededeling K&C-commissie

In de Nieuwsbrief van januari staat op pagina 2 een vooraankondiging voor de
K&C excursie naar Brussel om kennis te maken met Pieter Bruegel de Oude.
Ondertussen is ook de definitieve datum vastgesteld: dinsdag 21 april 2020
In de volgende nieuwsbrief komt het volledige programma en de aanmelding.
Zie ook de aankondiging op onze website.

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet
meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.
De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben.
Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via
secretariaat@pvge-awv.nl.
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