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In deze NieuwsFLITS!:

Extra plaatsen beschikbaar voor filmmiddag
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mededeling evenementencommissie

De aangeklede filmmiddag op woensdag 30 september vanaf 13.30 uur in

Theater De Hofnar in Valkenswaard was volgeboekt maar de Hofnar heeft nog

een aantal extra plaatsen kunnen realiseren, zodat we de inschrijving voor een 

beperkt aantal plaatsen kunnen heropenen.

U ziet dan de film ‘De Beentjes van Sint Hildegard’ van Herman Finkers (in

dialect met ondertiteling).

Bekijk alvast de trailer: https://tinyurl.com/2020-filmmiddag

De zaal van De Hofnar is coronaproof gemaakt, er vindt ventilatie plaats met

verse lucht van buitenaf. Op de foto is de opstelling getoond.

Uiterste datum voor de aanmelding is nu verlengd tot 19 september 2020.

Komt u met meerdere personen dan is het belangrijk om bij het aanmelden aan

te geven wie uit hetzelfde huishouden komen, want 2 personen uit hetzelfde

huishouden mogen naast elkaar zitten. Voor de overige leden uit uw

gezelschap geldt een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dus graag aangeven

wie er bij elkaar mogen/willen zitten.

De kosten voor deze middag zijn € 15,- per persoon.

Meer informatie vindt u in het artikel van de Nieuwsbrief van september.

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.
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De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle leden 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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Copyright © 2020 PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, Alle rechten voorbehouden.

Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via

ledenadministratie@pvge-awv.nl

Contact gegevens:

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Eric Ideler, secretariaat PVGE-AWV

De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre

e-mail secretariaat:   secretariaat@pvge-awv.nl

e-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@pvge-awv.nl

website:  www.pvge-awv.nl
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