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In deze NieuwsFlits:
Clubactie RABO-bank
Start leesclub PVGE-AWV en mogelijke start van een schildersclub
Trefpuntlezing 18 november.

Rabo ClubSupport 2021 (Alleen voor Rabobank de Kempen
rekening houders!!)

Wij hebben ons dit jaar weer ingeschreven voor deze actie.
Vorig jaar ontvingen we 611 euro.
Om het dit jaar weer tot een succes te maken, vragen wij alle
leden van de Rabobank De Kempen, zoveel mogelijk te stemmen op onze
vereniging. Vraag ook je familieleden om een stem op ons uit te brengen.
Elk Rabo-lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op
dezelfde vereniging/stichting.
Heeft u wel een bankrekening bij de Rabobank maar bent u nog geen Rabo-lid,
dan kunt u gratis en zonder verdere verplichtingen per direct Rabo-lid
worden:
Hoe Rabo-lid worden?
U logt in via uw Rabo-app of Rabo Scanner op uw Rabobank-rekening.
Na het inloggen kiest u dan voor de optie “Zelf regelen” onder “Service".
Vervolgens kunt u klikken op “Word nu lid”.
Hoe kunt u stemmen?
Als lid (zie hierboven hoe Rabo-lid te worden) kunt u stemmen
tussen maandag 4 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
U logt in via uw Rabo-app of Rabo Scanner op uw Rabobank-rekening, en
onder "Service" kiezen voor "Lidmaatschap
Kies voor verenigingen in Waalre, daarna kiest u de PVGE Aalst/Waalre-

Valkenswaard.
Doen !!!!
Hebt u nog vragen dan kun je mailen naar ton.kivits1951@gmail.com of bellen
naar 0611436353

Schildersclub
Beste PVGE kunstenaars in dop. Op dit moment hebben 4 personen interesse
getoond voor de op te richten PVGE schildersclub. Helaas zijn dat nog te
weinig personen om in het Klooster te kunnen starten onder leiding van Rob
Roag. We moeten met minimaal 7 personen zijn. Beginners en gevorderden
zijn welkom op vrijdag middag. Voor meer informatie kun je mailen
naar ton.kivits1951@gmail.com of bellen naar 0611436353

18 november Trefpunt lezing
Op 18 november is de laatste lezing in 2021 van de Trefpunt
cyclus. Mari de Bijl gaat het dan hebben over de natuur om ons
heen, met name over de nieuwkomers. Zijn die gewenst of niet gewenst
en waardoor wordt dit beïnvloed.
Reserveer deze datum vast in uw agenda.
Plaats: AgnusDeï kerk, Julianalaan 12 Waalre. Aanvang 14.00 uur. Toegang via
de hoofdingang.
De toegangsprijs is € 4,-, dit is inclusief een kopje koffie bij binnenkomst en een
drankje bij de nazit tot 16.30uur
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