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In deze NieuwsFLITS!:

kerstlunches De Rooi Pannen gaan helaas niet door

mooi resultaat Rabo ClubSupport

mededeling van de reiscommissie

In de laatste Nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we van

plan waren om kerstlunches te organiseren bij De Rooi Pannen.

We hadden er heel enorm veel zin in, maar helaas heeft De

Rooi Pannen ons gemeld dat vanwege de coronaregels de

lunches dit jaar niet door kunnen gaan.

We blijven proberen om in 2021 alsnog lunches te verzorgen bij De Rooi

Pannen. Zodra dat lukt zullen we in ieder geval de mensen benaderen die zich

nu al hadden opgegeven.

Mocht onverhoopt de horeca voor de kerst toch nog open gaan, dan gaan we

proberen nog iets te organiseren bij Harba Lorifa. Houd uw e-mail en onze

website in de gaten!

mededeling penningmeester
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Wij zijn blij verrast met het resultaat van de recente Rabo ClubSupport actie

waarbij de Rabobank De Kempen financiële support biedt aan lokale

initiatieven in onze regio. Alle leden van de Rabobank mochten meestemmen

over de bestemming.

Dankzij de vele stemmen die uitgebracht zijn op de PVGE Aalst-Waalre en

Valkenswaard krijgen wij het mooie bedrag van € 611. Daar zijn wij uiteraard blij

mee!

Wij danken de Rabobank en alle leden die op ons gestemd hebben!

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 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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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

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen?

Laat ons dat per e-mail weten via deze link
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